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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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 ;»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
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محميد احملميد

في الوقت الذي شرعت فيه مملكة البحرين 
السادس  التشريعي  الفصل  النتخابات  العمل 
رسمية  إعالمية  وبحمالت  والبلدية«،  »النيابية 
ومــجــتــمــعــيــة مــتــمــيــزة، حــمــلــت شـــعـــار )نــصــوت 
ــــالن اإلشـــــراف الــقــضــائــي لــهــا،  لــلــبــحــريــن(، وإعـ
المختصة،  اللجان  تشكيل  مرحلة  من  وانتهت 
وإعـــــالن الــمــقــار الــعــامــة والــفــرعــيــة لــالقــتــراع، 
الناخبين  جـــداول  عــرض  مرحلة  انتهاء  وقــرب 
»إلــكــتــرونــيــا وحــضــوريــا«، والــتــي شــهــدت اإلقــبــال 
الواسع.. تقترب دولة الكويت الشقيقة من عقد 
االنتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر الجاري، 

والتي حملت شعار )تصحيح المسار(.
الــــحــــراك االنــتــخــابــي الــبــحــريــنــي ســـيـــزداد 
نشاطا أكبر وتفاعال أكثر في الخامس من أكتوبر 
للمجالس  الترشح  بــاب  يفتح  حينما  المقبل، 
بعدها  وستنطلق  النيابي،  والمجلس  البلدية 
حينما  لــلــمــرشــحــيــن،  االنــتــخــابــيــة  الـــحـــمـــالت 
»المرشح« بشكل رسمي، وصوال  يحملون صفة 
وتاريخ  التصويت،  موعد  نوفمبر   12 تاريخ  إلى 
الكويت  دولــة  وفــي  ــادة..  اإلعــ موعد  نوفمبر   19
وتابع  للمرشحين،  االنتخابية  الحمالت  بــدأت 
الوطنية  والرغبة  االنتخابي،  الحراك  الجميع 
في المشاركة، مع وقوع بعض الحاالت المخالفة 
لقانون االنتخابات، والتي تم إعالنها، والتعامل 

معها، وفقا للقانون الكويتي هناك.
مؤشرات ارتفاع نسبة أعداد المشاركين في 
وهذا  وإيجابية،  كبيرة  كمترشحين  االنتخابات 
الوطنية،  المشاركة  الشعبية في  الرغبة  يعكس 
تراهن  التي  النشاز  لــأصــوات  االنــصــيــاع  وعــدم 
اإلقبال  ظل  في  خاصة  المترشحين،  قلة  على 
الناخبين  جـــداول  مــن  للتأكد  الــواســع  الشعبي 
ــل قــرابــة 200 ألــــف، وقـــد وصـــل عــدد  الــــذي وصـ
راغب   200 من  أكثر  إلــى  الترشح  في  الراغبين 
فتح  مع  العدد  سيزداد  وبالتأكيد  الترشح،  في 
أكتوبر، مع مالحظة   5 الترشح رسميا في  باب 
أن الــحــضــور الــرجــالــي ال يـــزال أكــثــر عـــددا من 
ــة الـــكـــويـــت تم  ــ الـــحـــضـــور الـــنـــســـائـــي.. فــيــمــا دولـ
التسجيل الرسمي لعدد 376 مرشحا النتخابات 

مجلس األمة بينهم 27 سيدة.

إلى  الــدعــوات  توجيه  تــم  الكويت  دولـــة  فــي 
اإلعــالمــيــيــن والــصــحــفــيــيــن، الــعــرب واألجــانــب، 
لتغطية المشهد االنتخابي بتاريخ 29 سبتمبر، 
وبــالــتــأكــيــد ســتــقــوم مــمــلــكــة الــبــحــريــن كــذلــك 
واألجنبية،  العربية  اإلعالمية  الوسائل  بدعوة 
للتغطية االنتخابية في موعدها، حرصا منها 
على إيصال الرسالة الديمقراطية، وإبراز قصة 
شفافية  بكل  أجمع،  للعالم  البحرينية  النجاح 

وموضوعية.
ــواطــــن الــبــحــريــنــي،  ــمــ نـــثـــق تـــمـــامـــا بـــــأن الــ
والـــمـــواطـــن الـــكـــويـــتـــي، يــعــمــالن بــكــل إخـــالص 
الــعــرس الديمقراطي  نــجــاح  ووطــنــيــة مــن أجــل 
والــمــشــهــد االنـــتـــخـــابـــي، والـــعـــمـــل عــلــى تــفــويــت 
ــوات  ــدعــ ــاب الــ ــحــ ــان، عـــلـــى أصــ ــ ــرهــ ــ ــفــــرص والــ الــ
الفاشلة، وكذلك على تلك المنصات المشككة، 
والــتــي تــعــمــل عــلــى نــشــر األخـــبـــار والــمــعــلــومــات 
الخاطئة، في ظل جاهزية رسمية، نالحظ أنها 
المغالطات  على  للرد  وفاعلة،  وعاجلة  شريعة 

والشائعات. 
من الواضح جدا أن االنتخابات البحرينية 
مشتركة،  قواسم  بينهما  الكويتية  واالنتخابات 
ــالـــيـــب، وتــبــايــنــت  الــوســائــل واألسـ وإن اخــتــلــفــت 
نوعية ومنهجية طريقة الترشح واالنتخاب، كل 
بحسب خصوصيته.. ولكنها في نهاية المطاف 
تؤكد الحراك الديمقراطي والمشاركة الشعبية، 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي 
وحــــرص قــيــادتــهــا عــلــى حـــث الــمــواطــنــيــن على 
الــمــشــاركــة فــي صــنــع الــقــرار والــعــمــل واإلنــجــاز، 
ــــالح  ورغــــبــــة الـــشـــعـــوب فــــي الـــمـــزيـــد مــــن اإلصــ

والتطوير، من أجل الحاضر والمستقبل.
تـــحـــيـــة واجــــبــــة ومــســتــحــقــة لـــكـــل الـــلـــجـــان 
الــعــامــلــة فــي االنــتــخــابــات الــبــحــريــنــيــة، ونخص 
ــيـــة بـــرئـــاســـة الــزمــيــل  بـــالـــذكـــر الــلــجــنــة اإلعـــالمـ
ابن  فهو  المدوب((،  أحمد  ))المستشار  العزيز 
التعامل  فن  ويــدرك جيدا  واإلعـــالم،  الصحافة 
اإلعــالمــي واالنــتــخــابــي، فــي ظــل الــدعــم الكبير 
على  العام  لــإشــراف  العليا  للجنة  الــدولــة  من 

سالمة االنتخابات.

malmahmeed7@gmail.com

بين االنتخابات البحرينية.. 
والكويتية

أشــــــــادت مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
السجناء والمحتجزين بافتتاح 
محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
ــى لــلــصــحــة  ــ ــلــ ــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
ــيـــد  والـــــــدكـــــــتـــــــورة جـــلـــيـــلـــة الـــسـ
الطبية  الــعــيــادة  الصحة  ــرة  وزيـ
لصالح تقديم خدمات الرعاية 
الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 
المفوضية  ــــدت  وأكـ والــتــأهــيــل، 
أهمية هذا الحدث وال سيما أن 
»خاضعة  ستكون  الــعــيــادة  تلك 
التي  الحكومية  للمستشفيات 
تقدم خدمات صحية متكاملة؛ 
ــة تـــقـــديـــم  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ فــــــي إطـــــــــار مـ
الشاملة على  الرعاية الصحية 
وبأعلى مستويات  الساعة  مدار 
الــجــودة والــكــفــاءة لــلــنــزالء بما 
صحتهم  على  الحفاظ  يضمن 

وسالمتهم العامة«.
وأضافت المفوضية أن هذا 
اإلجــــــراء يـــأتـــي ضــمــن الــجــهــود 
المتكاملة التي تبذلها الجهات 
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم 

والصحية  المعيشية  الــرعــايــة 
ــزالء فـــــي كـــــل مــن  ــ ــنــ ــ لـــفـــئـــات الــ
الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة 
مـــع جـــهـــود مـــؤســـســـات الــرقــابــة 
الــمــســتــقــلــة، مــنــهــا الــمــفــوضــيــة 
فـــي  أوصـــــــــــت  أن  ــــق  ــبـ ــ سـ ــي  ــ ــتــ ــ الــ

عــــدة تـــقـــاريـــر لــهــا بــــأن »تــتــولــى 
مع  -بــالــتــنــســيــق  الــصــحــة  وزارة 
الــرعــايــة  تــقــديــم  الــمــكــان-  إدارة 
الــصــحــيــة لـــلـــنـــزالء، مـــع إنــشــاء 
ــنــــى جـــــديـــــد لــــلــــعــــيــــادة فــي  ــبــ مــ
ــادر الــطــبــي  ــكـ الــمــركــز وزيــــــادة الـ

ضمن  تأتي  كما  فيها«،  العامل 
ــج والــمــشــاريــع  ــرامـ ــبـ ســلــســلــة الـ
الــعــامــة  اإلدارة  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 
ــل بــــــــوزارة  ــيــ ــأهــ ــتــ لـــــإصـــــالح والــ
إصــالح  مــركــز  وإدارة  الــداخــلــيــة 
من  بتوجيهات  النزالء  وتأهيل 

وزيــــر الــداخــلــيــة ووكــيــل الــــوزارة 
بــمــراكــز  الــصــلــة  ذات  واإلدارات 
لتحسين  والــتــأهــيــل،  اإلصــــالح 
وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
الرعاية  خدمات  منها  للنزالء، 
الـــصـــحـــيـــة بـــحـــيـــث تــــكــــون عــلــى 
نفس درجة الخدمات المقدمة 
ــارج  لــلــمــواطــنــيــن اآلخــــريــــن خــ
الــمــركــز، ومــن خــالل االستعانة 
وزارة  في  المتخصصة  بالكوادر 
الـــصـــحـــة والــــتــــي تــعــمــل ضــمــن 
المراكز  في  العمل  آليات  نفس 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
التابعة للوزارة، األمر الذي من 
شـــأنـــه دمــــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــنـــزالء  ــبـ والـــطـ
ــتــــرونــــي  ــكــ ضــــمــــن الــــنــــظــــام االلــ
ــم ُتـــتـــاح  لـــــلـــــوزارة كـــكـــل، ومـــــن ثــ
ــنـــزالء نـــفـــس فـــــرص الـــعـــالج  ــلـ لـ
ــة لــكــافــة  ــاحـ ــتـ ــمـ والـــتـــطـــبـــيـــب الـ
وهو  المجتمع،  في  المواطنين 
األمـــــر الـــــذي يــتــســق أيـــضـــا مع 
قانون الضمان الصحي المزمع 

تطبيقه قريبا.

مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين ت�شيد بافتتاح العيادة الطبية 
لتقديم خدمات الرعاية ال�شحية لنزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل

} خالل افتتاح العيادة »أرشيفية«.

عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  رئيس  شارك 
البحرين السيد يعقوب يوسف محمد ضمن وفد 
مملكة البحرين وممثاًل أصياًل لعمال البحرين 
في أعمال الدورة الـ)48( لمؤتمر العمل العربي، 
الذي يعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية 
سبتمبر   26-18 مــن  الــفــتــرة  خـــالل  الــشــقــيــقــة، 
الـــجـــاري، وذلـــك تــحــت رعــايــة رئــيــس جمهورية 
وبحضور  السيسي،  عبدالفتاح  العربية،  مصر 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات أصحاب 
العمالية  والنقابات  االتحادات  وممثلي  العمل 
ــدورة الحالية  ــ الـ الــعــربــيــة. وتــبــحــث  الــــدول  فــي 
العمل  بمجاالت  المرتبطة  القضايا  للمؤتمر 

والــرؤى  إلــى وضــع األهــداف  العربي سعيًا  العالم  في 
المشتركة بشأنها، وكذلك رسم المسار االستراتيجي 
الملفات  أبـــرز  ومـــن  الــعــربــيــة.  الــعــمــل  منظمة  لعمل 
الــتــي يــنــاقــشــهــا الــمــؤتــمــر فــي دورتــــه الــحــالــيــة تقرير 
وموضوعات  العربية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير 
و»الذكاء  التشغيل«،  الرقمي وقضايا  »االقتصاد  منها 
االصطناعي وأنماط العمل الجديدة«، وتقرير بشأن 

»رقمنة أنظمة الحماية االجتماعية وحوكمتها«.
يـــذكـــر أن بــســيــم جـــاســـم الــــــــذوادي نـــائـــب رئــيــس 
في  االتحاد  رئيس  يرافق  الداخلي  للتنظيم  االتحاد 
المكرمين في  الـــدورة وهــو مــن  أعــمــال  فــي  المشاركة 

هذه الدورة للمؤتمر ضمن فئة العمال الرواد.

رئ��ي�����س الت���ح���اد ال��ح��ر ي�����ش��ارك ف���ي اأع��م��ال 
م��وؤت��م��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م��ن��ع��ق��د ب��ال��ق��اه��رة

أكــــــد مــــركــــز الـــمـــنـــامـــة 
لحقوق اإلنسان أن افتتاح 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة لـــنـــزالء 
والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز 
مملكة  تــولــيــه  مـــا  يــعــكــس 
ــن مــــــن اهـــتـــمـــام  ــريــ ـــحــ ــبـ الــ
الخدمات  تطوير  في  كبير 
الصحية وتعزيزها، وتوفير 
دون  مــن  للجميع  الرعاية 
اســـتـــثـــنـــاء وفــــقــــًا لــدســتــور 
مشيرًا  الــبــحــريــن،  مملكة 
إلـــى أن الــعــيــادة الــجــديــدة 
تـــــــــأتـــــــــي ضــــــــمــــــــن جــــــهــــــود 
لــإصــالح  الـــعـــامـــة  اإلدارة 
ــل فــــــي تــطــبــيــق  ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والـ
معايير  ومـــراعـــاة  الــقــانــون 
وتطبيق  اإلنـــســـان  حــقــوق 
ــوكــــوالت الــصــحــيــة  ــروتــ ــبــ الــ
المناسب  الــعــالج  وتــقــديــم 
لــجــمــيــع الـــنـــزالء مـــن دون 

استثناء.
وذكر المركز أن الرعاية 
الصحية يتم تقديمها في 
والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز 
ــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ بــــــــــوجــــــــــود أخـ
للمرضى  الــعــالج  لتقديم 
مختلف  فــي  واستشاريين 

يتم  كــمــا  الــطــبــيــة،  التخصصات 
بشكل  مريض  كــل  حالة  متابعة 
مــواعــيــد مــحــددة،  ووفـــق  مستمر 
التي  الــحــاالت  بعض  نقل  ويــتــم 
تتطلب إمكانات طبية أعلى إلى 
مجمع السلمانية الطبية لتلقي 
العالج المناسب، مشددًا المركز 
على أن كل التخصصات الطبية 
ما  للنزالء بحسب  توفيرها  يتم 
الــمــنــامــة لحقوق  يــتــابــعــه مــركــز 
المعنية  الــجــهــات  مـــع  ــان  اإلنـــسـ
بشكل مستمر والتأكد من توفير 
كــل الــخــدمــات الــطــبــيــة لــهــم في 
حــال تطلبت ذلــك بعض حاالت 
ــز اإلصــــــالح  ــ ــراكـ ــ ــي مـ ــ الـــــنـــــزالء فـ

والتأهيل.

وأشاد مركز المنامة لحقوق 
اإلنسان بجهود المجلس األعلى 
بالفريق طبيب  للصحة متمثاًل 
ــبـــداهلل آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
ممثلة  الــصــحــة  ووزارة  خــلــيــفــة، 
ــرة جــلــيــلــة بـــنـــت الــســيــد  ــوزيــ ــالــ بــ
جــــــواد حـــســـن، إلنــــجــــاز مـــشـــروع 
تقديم  لصالح  الطبية  الــعــيــادة 
خدمات الرعاية الصحية لنزالء 
مــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل، وفي 
إطــــار مــواصــلــة تــقــديــم الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة عــلــى مـــدار 
ــتـــويـــات  الــــســــاعــــة وبــــأعــــلــــى مـــسـ
الـــجـــودة والـــكـــفـــاءة لــلــنــزالء بما 
صحتهم  على  الــحــفــاظ  يضمن 

وسالمتهم العامة.

بافتت���اح  ي�ش���يد  الإن�ش���ان  لحق���وق  المنام���ة  مرك���ز 
الإ�ش���الح والتاأهيل  لن���زلء مراك���ز  الطبية  العي���ادة 

ــخ  ــيــ ــشــ ــي بــــــــن الــ ــ ــلــ ــ أشـــــــــــــاد عــ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة بـــــروح 
بين  ســادت  التي  الــواحــد  الفريق 
ــاء مـــكـــتـــب مـــنـــســـق الـــمـــدن  ــ ــــضـ أعـ
التي  العمل  فترة  الصحية خالل 
إلــى عامين ونــصــف عــام،  امــتــدت 
رغم تحديات جائحة كورونا حيث 
ــى فــرص  اســتــطــاعــوا تــحــويــلــهــا إلـ
فــي ســبــيــل االعــتــمــاد، مــعــربــًا عن 
ــقـــديـــره عــلــى جــهــودهــم  شـــكـــره وتـ
البارزة خالل زيارة خبراء منظمة 
عالي  العتماد  العالمية  الصحة 

مدينة صحية.
وخــــالل الــلــقــاء الــــذي عــقــده 
بحضور العميد خالد ربيعة سنان 
الدوسري نائب المحافظ، أكد أن 
مكتب منسق المدن الصحية قد 
شكل القلب النابض للجهود التي 
بذلت لتنفيذ المعايير، والمحاور 

االعتماد  هيكلة  بها  جــاءت  التي 
ــم خـــارطـــة طــريــق بــنــاء على  ورســ
القراءات والخبرات والتواصل مع 

كل القطاعات الحكومية واألهلية 
والقطاع الخاص، ما كان له بالغ 
األثر في التمهيد للحصول على 

االعتماد.
تـــتـــمـــتـــع  عــــــالــــــي  أن  وبــــــيــــــن 
ــرة مــــن الـــمـــقـــومـــات  ــيـ ــبـ بــنــســبــة كـ

الصحة  مــنــظــمــة  الــتــي وضــعــتــهــا 
الــعــالــمــيــة، مـــا أهــلــهــا لــالخــتــيــار 
ــكـــون أولـــــــى مـــحـــطـــات الـــمـــدن  ــتـ لـ
الـــــصـــــحـــــيـــــة فــــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة 
الشمالية، حيث مثلت قصة نجاح 
الشمالية  اعتماد  نحو  وانطالقة 
قد  أنــه  مــؤكــدًا  صحية،  محافظة 
لــجــان عــمــل منبثقة  تــشــكــيــل  تـــم 
من اللجنة العليا برئاسة ممثلي 
المتخصصة  الــخــبــرات  أصــحــاب 
في معايير االعتماد، حيث يعدون 
كسبا كبيرا للمحافظة وبرامجها 
الـــقـــادمـــة لــلــمــدن الــصــحــيــة، وأن 
اعــتــمــاد عــالــي هــو بــدايــة الطريق 
ــة الــعــمــل  ــراريــ ــمــ ــتــ ــيــــخ الســ وتــــرســ
وتكثيف البرامج التي تساهم في 
وانعكاساتها  المجتمعية  الصحة 
ــلــــى األهــــــالــــــي لـــتـــعـــزيـــز نـــظـــام  عــ
الـــوقـــايـــة الــصــحــيــة تـــحـــت شــعــار 
»الصحة للجميع ومن الجميع«.

بجهاز  ممثلة  البحرين  مملكة  شاركت 
الخدمة المدنية في االجتماع التاسع عشر 
المدنية  الــخــدمــة  لــشــؤون  الــفــنــيــة  للجنة 
لــدول  التعاون  بمجلس  البشرية  والــمــوارد 
الخليج العربية، الذي عقد في مقر األمانة 
حيث  بــالــريــاض،  الــتــعــاون  لمجلس  العامة 
استعرض االجتماع مذكرات األمانة العامة 
بدراستها  اللجنة  المكلفة  لــلــمــوضــوعــات 
فــي ضــوء الــقــرارات الــصــادرة عــن االجتماع 
أجهزة  ورؤســــاء  وزراء  للجنة  عشر  الــســابــع 
بــدول  اإلداريـــة  والتنمية  المدنية  الخدمة 
مجلس التعاون. كما ناقشت اللجنة الفنية 
البشرية  والموارد  المدنية  الخدمة  لشؤون 
مبادرات  تنفيذ  منهجية  التعاون  بمجلس 
من  2022م  لعام  األولـــى  المرحلة  ــداف  وأهـ
اســتــراتــيــجــيــة مــجــلــس الــتــعــاون فــي مجال 
البشرية  الموارد  وتنمية  المدنية  الخدمة 

ملخص  رفـــع  عــلــى  والــعــمــل  2021-2025م، 
المتعلقة  والــمــبــادرات  االسترشادية  األدلــة 
بهذا الشأن والمقدمة من مملكة البحرين 
ودولــــــة الـــكـــويـــت ودولــــــة قــطــر لــرفــعــهــا إلــى 
الــمــدنــيــة  الــخــدمــة  ورؤســـــاء  وزراء  اجــتــمــاع 
الــــذي سيعقد في  الــتــعــاون  بــــدول مــجــلــس 
نهاية شهر سبتمبر الجاري، باإلضافة الى 
مــنــاقــشــة جـــدول أعــمــال االجــتــمــاع الثامن 
ــر لــــــــــوزراء ورؤســــــــــاء أجــــهــــزة الـــخـــدمـــة  ــشـ عـ

المدنية.
وقد حضر االجتماع من جهاز الخدمة 
محمد  مــن  كــل  البحرين  بمملكة  المدنية 
صــالــح الـــــداود الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر عــام 
تنمية الموارد البشرية واألداء منسق شؤون 
مجلس التعاون والشؤون اإلقليمية وناصر 
ــيـــس مــكــتــب الــمــشــاريــع  مــحــمــد مـــوســـى رئـ

بالجهاز.

اجتم���اع اللجن���ة الفني���ة ل�ش���وؤون الخدم���ة المدني���ة ب���دول التعاون

ال��م��دن  من�شق  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ب��ج��ه��ود  ي�شيد  ال�����ش��م��ال��ي��ة  م��ح��اف��ظ 
�شحية م��دي��ن��ة  ع���ال���ي  لع���ت���م���اد  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  ال�����ش��ح��ي��ة 

} محافظ الشمالية خالل استقبال أعضاء مكتب منسق المدن الصحية.

أحمد  علي  المهندس  كشف 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
ــي ظــل  ــان أنـــــه فــ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
من  البحرين  مملكة  تشهده  مــا 
اإلنسان  حقوق  مجال  فــي  تقدم 
بالتوّسع  واهتمامها  عــام،  بشكل 
ــوبـــات الــبــديــلــة  ــقـ ــعـ ــي نـــطـــاق الـ فــ
ــاص، والـــتـــي تــعــد نقلة  بــشــكــل خــ
نوعية في تطور وتعزيز منظومة 
لــكــونــهــا تسهم  حــقــوق اإلنـــســـان، 
المجتمعي  االستقرار  تعزيز  في 
واألسري، وترّسخ النهج اإلنساني 
والــحــقــوقــي فـــي تــطــبــيــق أنــظــمــة 
للمحكومين،  والتأهيل  اإلصالح 
ــم الــــمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــــظــ تــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان مــؤتــمــرا دولــيــا 
ــون الــعــقــوبــات  ــانــ تــحــت شـــعـــار »قــ
نوعية  البديلة: تجربة  والتدابير 

بمشاركة  الجنائي«،  التشريع  في 
واسعة  ودولــيــة  وإقليمية  محلية 

وفاعلة في المجال الحقوقي.
وقال الــدرازي: »إن المؤسسة 
الوطنية  اآلليات  إحدى  بصفتها 
اإلنسان  حقوق  بحماية  المعنية 
على  أخــذت  البحرين  مملكة  في 
ما  تنفيذ  تأسيسها  منذ  عاتقها 
المختلفة  الــتــشــريــعــات  فــي  جـــاء 
الــمــنــشــأة لــهــا وتــعــديــالتــهــا، حيث 
الــعــديــد من  تنظيم  إلـــى  عــمــدت 
والتثقيفية  التدريبية  الفعاليات 
ــي لـــكـــافـــة أفــــــراد  ــ ــوعـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
نص  الــتــي  بحقوقهم  المجتمع 
ذات  والــقــوانــيــن  الــدســتــور  عليها 
ــي تـــنـــظـــيـــم هـــذا  ــ ــأتـ ــ الــــعــــالقــــة، ويـ
لدورها  تــأكــيــًدا  الــدولــي  المؤتمر 
وحــرًصــا منها عــلــى اإلســهــام في 

التطور  وبيان  المجتمع  تثقيف 
العدلية  الــمــنــظــومــة  فــي  الــكــبــيــر 
بمملكة البحرين تعزيزا وحماية 
ــان بـــشـــكـــل عـــام  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق اإلنــ
وحــــقــــوق األشـــــخـــــاص الــمــقــيــدة 
حريتهم بشكل خاص، ولتسليط 
الضوء على كيفية تطبيق قانون 
ــر الــبــديــلــة  ــيـ ــتـــدابـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
المعنية  والــجــهــات  والتطبيقات 
الجهات  ودور  الــقــانــون،  بتنفيذ 
الــمــســانــدة فـــي تــفــعــيــل الــقــانــون، 
التي  األعــمــال  طبيعة  عن  فضاًل 
تـــســـنـــد إلــــــى الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
ـــا، في  والــمــحــبــوســيــن احـــتـــيـــاطـــّيً
مملكة  توليها  التي  الجهود  ظل 
ــة  ــدالــ ــعــ ــن لـــتـــطـــويـــر الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

الجنائية«.
أعمال  »أن  الــــدرازي  ــاف  وأضـ

الــمــؤتــمــر تــنــطــلــق نــهــايــة الــشــهــر 
ــدة يــومــيــن  ــ الــــجــــاري وتــســتــمــر مـ
الــيــوم  سيشهد  حــيــث  متتاليين، 
األول جلستين ستناقشان قانون 
ــر الــبــديــلــة  ــيـ ــتـــدابـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
في  المختلفة  الــجــهــات  وجــهــود 
الــمــؤســســات  ودور  الــمــجــال،  هـــذا 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان في 
العقوبات  قــانــون  تنفيذ  متابعة 
ــر الـــــبـــــديـــــلـــــة، فـــيـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــدابــ ــ ــتــ ــ والــ
سيشتمل اليوم الثاني على ثالث 
مناقشة  خــاللــهــا  سيتم  جــلــســات 
الجهات  تــواجــه  الــتــي  التحديات 
الــمــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ الــقــانــون 
تطبيقه،  فــي  عليهم  والــمــحــكــوم 
ــيـــات مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع  ومـــرئـ
ــي فــــــي تـــطـــبـــيـــق قــــانــــون  ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
العقوبات والتدابير البديلة وأهم 

التنفيذ،  تواجه  التي  التحديات 
بــيــنــمــا تــشــهــد الــجــلــســة األخــيــرة 
ومقترحات  مفتوحا  عاما  نقاشا 
بــــــاإلضــــــافــــــة الـــــــــى الــــتــــوصــــيــــات 

الختامية للمؤتمر«.

الوطنية لحقوق الإن�شان تنظم موؤتمرا دوليا عن »العقوبات والتدابير البديلة«

} المهندس علي الدرازي.

ــات الــعــلــيــا  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ تـــســـتـــعـــد كـــلـــيـــة الـ
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــالحــتــفــاء 
باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والـُمهَدر 
الــذي يصادف 29 سبتمبر  األغــذيــة  من 
الــــجــــاري، حــيــث ســيــعــقــد قــســم الـــمـــوارد 
برنامج  بالتعاون مع  والبيئة،  الطبيعية 
األمم المتحدة والبيئة مكتب غرب آسيا 
أولـــى جــلــســات الــمــقــهــى األخــضــر للعام 
عنوان  تحت   ،2023  -  2022 األكــاديــمــي 

»التوعية للحد من هدر وفقد األغذية«.
ــيـــســـة قـــســـم الــــمــــوارد  ــت رئـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الــطــبــيــعــيــة والـــبـــيـــئـــة، أســـتـــاذ الــهــنــدســة 
البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا 
الموارد  قسم  أن  يوسف  الدكتورة سمية 
ســيــنــظــم مجموعة  والــبــيــئــة  الــطــبــيــعــيــة 
ــذه الــمــنــاســبــة  ــهــ ــات وأنــــشــــطــــة بــ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
ــوم الــــدولــــي لــلــتــوعــيــة  ــيـ ــالـ لـــالحـــتـــفـــاء بـ
ــة لما  ــذيــ ــَدر مـــن األغــ ــهـ ــُمـ ــــ بــالــفــاقــد والـ

لــهــذا الــيــوم مــن أهــمــيــة بــالــغــة فــي نشر 
الوعي المجتمعي بضرورة تقليل الهدر 

الغذائي
وأطلق القسم سلسلة من الفعاليات 
إلــــى جـــانـــب »الــمــقــهــى األخـــضـــر« الـــذي 
الموافق 27 سبتمبر  الثالثاء  يعقد يوم 
الـــجـــاري بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــخــبــراء 
ــذا الــمــجــال، وستبث  والــبــاحــثــيــن فــي هـ

الندوة افتراضيا على الرابط التالي:

نشر  إلــى  تهدف  مسابقة  أطلق  كما 
الوعي للحد من هدر وفقد الغذاء على 
كـــل الــمــســتــويــات مـــن خــــالل إذكـــــاء روح 
المنافسة عبر تصميم شعار أو بوستر أو 
إنتاج فيديو قصير يخدم هدف  أو  رسم 
والتوعية  الــغــذاء،  وفقد  هــدر  من  الحد 
للحد  المستدامة  االستهالك  بأنماط 
من هدر وفقد األغذية وبالتالي الحفاظ 

على صحة اإلنسان والبيئة.

جامعة الخليج تحتفي باليوم الدولي للتوعية بالفاقد وال�ُمهَدر من الأغذية 

ــًة عــــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  ــابـ ــيـ نـ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك 
ــاحـــب الــســمــو  ــبــــاد الـــمـــعـــظـــم، شــــــارك صـ الــ
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــوزراء، وبمعيته  العهد رئيس مجلس  ولي 
ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بــن حــمــد آل خليفة 
الممثل الشخصي لجالة الملك المعظم، 
ــازة الــرســمــيــة لــصــاحــبــة  ــنـ فـــي مـــراســـم الـــجـ
والــتــي  الــثــانــيــة،  إلــيــزابــيــث  الملكة  الــجــالــة 
بالعاصمة  وستمنستر  كنيسة  فــي  أقــيــمــت 

البريطانية لندن.
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب  واســتــذكــر 
العهد رئيس مجلس الوزراء مناقب الملكة 
الراحلة خال مسيرتها الحافلة في خدمة 
ــاء شــعــبــهــا والـــعـــالـــم، وجــهــودهــا  ــنـ بــلــدهــا وأبـ
البحرينية  الــعــاقــات  تعزيز  فــي  الــمــبــذولــة 
مــؤكــًدا  الــصــعــد،  مختلف  على  البريطانية 
بعاقاتها  تعتز  البحرين  مملكة  أن  سموه 
االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــجــمــعــهــا والــمــمــلــكــة 
تنميتها  وســتــواصــل  الــصــديــقــة،  الــمــتــحــدة 
بالخير  يعود  بما  أرحب  آفاق مشتركة  نحو 
والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أقيمت جنازة رسمية مهيبة لملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية أمس، وسط زخم 
فائقة، مع  بعناية  كبير وجرت طقوس عدة 
التعازي  لنقل  الـــدول  لــزعــمــاء  بـــارز  حــضــور 
الــعــرش  وحـــضـــور وداع مــلــكــة جــلــســت عــلــى 

طيلة 7 عقود.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، بـــدأ الــمــلــك تــشــارلــز 
ونــجــاه األمــيــران ولــيــام وهـــاري وكــبــار أفــراد 
نعش  خلف  مهيبا  موكبا  المالكة  العائلة 

شــوارع  ســاد  صمت  وســط  إليزابيث  الملكة 
في  أقيمت  رسمية  جــنــازة  ختام  بعد  لــنــدن، 
كنيسة وستمنستر آبي. وفي مراسم اتسمت 
في  بالعلم  المغطى  النعش  نقل  بــاألبــهــة، 

أول جنازة رسمية في الباد منذ عام 1965، 
عندما أقيمت جنازة ونستون تشرشل.

واصــطــف عــشــرات اآلالف فــي الــشــوارع 
لــمــشــاهــدة مـــــرور نــعــش الــمــلــكــة مـــن قــاعــة 

مسّجى  ظــل  حيث  التاريخية،  وستمنستر 
أياما، إلى كنيسة وستمنستر القريبة.

ــت مــــجــــمــــوعــــة بـــنـــك  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
في  المتمثلة  الوطني،  البحرين 
  )NBB( الــوطــنــي  البحرين  بنك 
 )BisB( وبنك البحرين اإلسامي
كهروضوئية  ألـــواح  تركيب  عــن   ،
مصدرا  ستمثل  والــتــي  شمسية، 
مــســتــدامــا لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــنــــك الـــبـــحـــريـــن  ــمــــن فـــــــــروع بــ ضــ
ــي شـــــارع االســتــقــال  الـــوطـــنـــي فـ
وســــــــوق الــــــرفــــــاع، والـــمـــجـــمـــعـــات 
البحرين  لبنك  التابعة  المالية 
اإلسامي في عراد ومدينة حمد، 
وذلك تماشًيا مع مساعيها لتبني 
مــــمــــارســــات مـــســـتـــدامـــة تــتــجــاوز 
عملت  الــمــالــيــة،  عملياتها  إطـــار 
معايير  إرســـاء  على  المجموعة 
عن  الــمــصــرفــي  للقطاع  جــديــدة 
األربــعــة  فــروعــهــا  تشغيل  طــريــق 
بــاســتــخــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
جهودها  بتعزيز  يساهم  ما  وهــو 
الرامية نحو الحد من انبعاثات 

الكربون بنسبة 50% سنويا.
وصــــــرحــــــت دانــــــــــه بـــوحـــجـــي 

البشرية  للموارد  تنفيذي  رئيس 
بنك  مجموعة  فــي  واالســتــدامــة 
األلــواح  مــشــروع  »ُيــعــد  البحرين: 
الــــشــــمــــســــيــــة إحــــــــــدى مــــــبــــــادرات 
مجموعة بنك البحرين الوطني 
العــتــمــاد حــلــول صــديــقــة للبيئة 
والـــحـــد مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
وتــعــزيــز كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة. وتــبــلــغ 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــــقــــــدرة اإلجــ
أكثر  اللوحات  هــذه  عن  الناتجة 

مــن 350 كــيــلــوواطــا عــبــر الــفــروع 
بتقليل  ُيساهم  ما  وهــو  األربــعــة، 
ــة وخـــفـــض  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــــاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
لتوسيع  نتطلع  وإننا  التكاليف. 
الــــمــــشــــروع لـــيـــشـــمـــل مــجــمــوعــة 
واسعة من مواقع بنك البحرين 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ الــــــوطــــــنــــــي وبــــــنــــــك الــ

اإلسامي.

أكــــد مــجــلــس الـــــــوزراء أن تــقــديــم 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الــمــعــظــم، وبــمــعــيــة جــالــتــه صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الــــــــــوزراء، الـــتـــعـــازي والــــمــــواســــاة إلـــى 
صاحب الجالة الملك تشارلز الثالث 
لبريطانيا  الــمــتــحــدة  المملكة  مــلــك 
وفاة  في  الشمالية  وأيرلندا  العظمى 
صــاحــبــة الــجــالــة الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة يــعــكــس قـــوة الــعــاقــات الــتــي 
تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــمــمــلــكــة 
مناقب  المجلس  المتحدة، مستذكرًا 
العاقات  تعزيز  في  الكبيرة  الراحلة 
بين البلدين وفي تطور بلدها وتعزيز 

نهضته وتقدمه.
ــاء ذلــــك خــــال تــــرؤس الــشــيــخ  جــ
خـــالـــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة نــائــب 
البنية  ووزيــــر  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس 
ــة االجـــــتـــــمـــــاع االعــــتــــيــــادي  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.

وتــــابــــع الـــمـــجـــلـــس مــــا تــــم بــشــأن 
صاحب  تــوجــيــه  تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء 
الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــرار صـــرف  ــمـ ــتـ ــاسـ مــجــلــس الــــــــــوزراء بـ
لمدربي  الغاء  لعاوة  المالي  الدعم 
ــوائـــم  ــلـــى قـ ــة الـــمـــدرجـــيـــن عـ ــاقـ ــيـ الـــسـ
اســتــحــقــاق الـــعـــاوة، واطـــلـــع عــلــى ما 

االجتماعية  التنمية  وزارة  اتــخــذتــه 
تــوجــيــه ســمــوه حــــول تقييم  لــتــنــفــيــذ 
ــع الــضــوابــط  ودراســـــة الــمــعــايــيــر ووضــ

الخاصة باستحقاقهم العاوة.
وأكد المجلس أن مملكة البحرين 
استراتيجي  كخيار  السام  إلى  تنظر 
يعزز مسارات األمن ويكرس التعايش 
ــــك فـــي مـــعـــرض تــنــويــه  الــســلــمــي، وذلـ

المجلس باليوم الدولي للسام.
مستجدات  آخــر  المجلس  وتــابــع 
التصدي لألمراض السارية وتطورات 
الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي عــالــمــيــا بــشــأنــهــا، 
اتخاذ  بمواصلة  الصحة  وزارة  وكلف 
اإلجراءات االحترازية والوقائية وزيادة 
ألية  االستجابة  لتعزيز  االستعدادات 

مستجدات بهذا الشأن.
واستعرض المجلس مذكرة وزير 
الــنــفــط والــبــيــئــة بــشــأن نــظــام لــرصــد 
االنــبــعــاثــات الــــصــــادرة عـــن الــمــصــانــع 

والمنشآت الصناعية.

إلى  إيـــران  فــي  مــواطــنــون  أ(: خــرج  )د ب   - برلين 
الشوارع في عدة مدن احتجاجا على مقتل الشابة مهسا 
أميني )22 عاما( األسبوع الماضي أثناء احتجازها لدى 
الــشــرطــة. واحــتــشــد عـــدد مـــن األشـــخـــاص مـــجـــددا في 
وكالة  وذكرت  رأسها.  شوارع محافظة كردستان مسقط 
األنباء الكردية )كردبا( أن مصادمات اندلعت بين قوات 
األمن والمتظاهرين أمس. وبحسب تقارير جرى إطاق 

الرصاص أيضا على مظاهرة بمدينة ديوان داريه.
ــالــــت مــنــظــمــة هـــنـــجـــاو الـــمـــدافـــعـــة عــــن حــقــوق  وقــ
ديــوانــدره وهــي جزء  بلدة  فــي  ان رجلين قتا  االنــســان 
مــن الــمــنــطــقــة الــكــرديــة فــي إيــــران والــتــي شــهــدت أشــد 

االحتجاجات حدة.
اليوم  احتجاجات  »فــي  تويتر  على  هنجاو  وقــالــت 
االقل  على  مواطنان  توفي  ديــوانــدره  بلدة  في  االثنين 
الى  نقلهما  بعد   – محمدي  ومحسن  كاظمي  فــؤاد   -

مستشفى كوسار في سنندج وأصيب 15 اخرون«. 

طهران  العاصمة  فــي  أنــه  شــرق  صحيفة  وذكـــرت   
احتشد طاب أمام الجامعة أمس للتعبير عن غضبهم 
وحزنهم. وظهرت عامات التعبير عن الغضب بأشكال 
إذ نعى الكثيرون أميني عبر شبكة اإلنترنت،  مختلفة، 
في حين قامت نساء إيرانيات مشهورات بقص شعورهن 

تعبيرا عن احتجاجهن.
وكــانــت الــشــرطــة الــديــنــيــة قــد ألــقــت الــقــبــض على 
أمــيــنــي يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي بــســبــب مــابــســهــا »غــيــر 
ووفقا  شــرطــة.  مركز  إلــى  اقتيادها  وجــرى  اإلســامــيــة« 
للشرطة، لقد تعرضت لمشاكل في القلب وتوفيت.  إال 
التي  أميني،  لمهسا  )CT scan(  المقطعية  األشعة  أن 
إنترناشيونال«،  »إيــران  إلــى  قراصنة  مجموعة  قدمتها 
أظهرت كسًرا بالجمجمة في الجانب األيمن من رأسها 

بسبب مضاعفات ناجمة عن ضربة مباشرة للرأس.

مقت�ل رجلي�ن خ�ال �الحتجاج�ات ف�ي �إي�ر�ن على وف�اة مه�س�ا �أميني

ود�ع تاريخ�ي مهي�ب للملك�ة �إليز�بي�ث �لثاني�ة

م�ج�م�وع��ة »�ل�ب�ح�ري��ن �ل�وط�ن��ي« تطل�ق �أك�ب��ر 
ف�روع  4 ف�ي  �ل�س��م�سية  �الأل�و�ح  لتركي�ب  م�س�روع 

م�ج�ل��س �ل�وزر�ء ي�وج�ه ب�م�و��س�ل�ة �تخ�اذ �الإجر�ء�ت 
�الحت�ر�زي�ة و�ل�وق�ائ�ي�ة و�ال�ستعد�د�ت الأي م�ستجد�ت

الر�س�مية ال�وزراء ي�س�ارك ف�ي الجن�ازة  العه�د رئي��س  المل�ك.. ول�ي  نياب�ة ع�ن 
�الإ�س��ادة بمناقب �لملكة ودوره��ا ف��ي ت�ع�زي��ز �ل�ع�اق��ات �ل�ب�ح�ري�ن�ي��ة �لبريط�ان�ي�ة
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م����ب����ادرة ل��ح��م��اي��ة م�����س��ت��ري �أج���ه���زة 
�ل���ه���و�ت���ف �ل��م�����س��ت��ع��م��ل��ة م���ن �الح��ت��ي��ال

توحدت جهود الشركات الثاث المشغلة لخدمة الهاتف النقال لحماية المستهلكين من 
عمليات االحتيال المتعلقة ببيع أجهزة الموبايل المستعملة؛ فقد دشنت كل من شركة بتلكو 
وزين وstc رابطا في موقعها اإللكتروني يسمح للمشترين بالتحقق من عدم ارتباط األجهزة 
المشتراة بالتزامات تعاقدية أو التزامات بالدفع وهي من ثم غير معرضة لحظر اتصاالتها. 

يجيء ذلك بعد عدة شهور من نشر تقرير للزميلة »جلف ديلي نيوز« عن قيام مشترين 
الهواتف  إغــاق  بعد  أموالهم  رد  أو  الهواتف  باستبدال  للهواتف  متاجر  بمطالبة  غاضبين 

المستعملة التي اشتروها إثر تورطهم في شراء هواتف عليها التزامات. 
الخاص  الدولية  الهوية  رمــز  أمــس  الثاث  الشركات  أطلقتها  التي  المبادرة  وتستخدم 
بالجهاز للتحقق من وضع الهاتف. وينصح المشترون بالتأكد من الرمز من خال الروابط 
المحددة في المواقع اإللكترونية للشركات الثاث للتأكد من عدم ارتباط الهاتف المعني بأي 

التزامات تعاقدية أو أقساط قائمة.
ص٨ عربية ودولية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال مشاركته في الجنازة.

أطلق قسم التربية الرياضية في وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم مــشــروع الــســجــل الــتــراكــمــي اإللــكــتــرونــي 
ــذي يــتــيــح حـــفـــظ درجـــــــات اخـــتـــبـــارات  ــ لــلــطــالــب الــ
هذه  وتشمل  بالصحة،  المرتبطة  البدنية  اللياقة 
الرقود،  والجلوس من  والــوزن،  الطول،  االختبارات: 
وقـــــوة الــقــبــضــة، واخـــتـــبـــار جــــري 20 مـــتـــرا مــتــعــدد 
الحركية  البدنية  االختبارات  إلى  إضافة  المراحل، 
وتــضــم الــوثــب الــطــويــل، وعــــدو 50 مــتــرا، والــجــري 

المكوكي، والتعلق.
ومنذ انطاق العام الدراسي الجديد، تم اختبار 

أكثر من 147 ألف طالب وطالبة في 210 مدارس. 
ــت كـــفـــايـــة الـــعـــنـــزور  ــالـ وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى ذلــــــك، قـ
نتائج  »إن  التعليمية:  للخدمات  المساعد  الوكيل 
االختبارات ستكون نافذة مهمة لمعرفة الكثير من 
المؤشرات الحيوية على الصعيد الوطني، ال سيما 
مدى  على  بالتعرف  الــخــاص  الجسم  كتلة  مــؤشــر 

انتشار السمنة بين الطلبة في المدارس. 
نحن متأكدون أن هذا المشروع سيشكل عامة 

فارقة في مسيرة الرياضة المدرسية«.

�إط��������������اق ����س���ج���ل 
�ل���ط���ال���ب �ل��ت��ر�ك��م��ي 
ل�ل�ري�ا�سة �الإل�ك�ت�رون�ي 

ص5 أخبار البحرين

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

} جانب من جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

} تجمع طابي أمام جامعة أمير كبير بطهران احتجاجا على مقتل مهسا.      )رويترز(
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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{
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محميد احملميد

في الوقت الذي شرعت فيه مملكة البحرين 
السادس  التشريعي  الفصل  النتخابات  العمل 
رسمية  إعالمية  وبحمالت  والبلدية«،  »النيابية 
ومــجــتــمــعــيــة مــتــمــيــزة، حــمــلــت شـــعـــار )نــصــوت 
ــــالن اإلشـــــراف الــقــضــائــي لــهــا،  لــلــبــحــريــن(، وإعـ
المختصة،  اللجان  تشكيل  مرحلة  من  وانتهت 
وإعـــــالن الــمــقــار الــعــامــة والــفــرعــيــة لــالقــتــراع، 
الناخبين  جـــداول  عــرض  مرحلة  انتهاء  وقــرب 
»إلــكــتــرونــيــا وحــضــوريــا«، والــتــي شــهــدت اإلقــبــال 
الواسع.. تقترب دولة الكويت الشقيقة من عقد 
االنتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر الجاري، 

والتي حملت شعار )تصحيح المسار(.
الــــحــــراك االنــتــخــابــي الــبــحــريــنــي ســـيـــزداد 
نشاطا أكبر وتفاعال أكثر في الخامس من أكتوبر 
للمجالس  الترشح  بــاب  يفتح  حينما  المقبل، 
بعدها  وستنطلق  النيابي،  والمجلس  البلدية 
حينما  لــلــمــرشــحــيــن،  االنــتــخــابــيــة  الـــحـــمـــالت 
»المرشح« بشكل رسمي، وصوال  يحملون صفة 
وتاريخ  التصويت،  موعد  نوفمبر   12 تاريخ  إلى 
الكويت  دولــة  وفــي  ــادة..  اإلعــ موعد  نوفمبر   19
وتابع  للمرشحين،  االنتخابية  الحمالت  بــدأت 
الوطنية  والرغبة  االنتخابي،  الحراك  الجميع 
في المشاركة، مع وقوع بعض الحاالت المخالفة 
لقانون االنتخابات، والتي تم إعالنها، والتعامل 

معها، وفقا للقانون الكويتي هناك.
مؤشرات ارتفاع نسبة أعداد المشاركين في 
وهذا  وإيجابية،  كبيرة  كمترشحين  االنتخابات 
الوطنية،  المشاركة  الشعبية في  الرغبة  يعكس 
تراهن  التي  النشاز  لــأصــوات  االنــصــيــاع  وعــدم 
اإلقبال  ظل  في  خاصة  المترشحين،  قلة  على 
الناخبين  جـــداول  مــن  للتأكد  الــواســع  الشعبي 
ــل قــرابــة 200 ألــــف، وقـــد وصـــل عــدد  الــــذي وصـ
راغب   200 من  أكثر  إلــى  الترشح  في  الراغبين 
فتح  مع  العدد  سيزداد  وبالتأكيد  الترشح،  في 
أكتوبر، مع مالحظة   5 الترشح رسميا في  باب 
أن الــحــضــور الــرجــالــي ال يـــزال أكــثــر عـــددا من 
ــة الـــكـــويـــت تم  ــ الـــحـــضـــور الـــنـــســـائـــي.. فــيــمــا دولـ
التسجيل الرسمي لعدد 376 مرشحا النتخابات 

مجلس األمة بينهم 27 سيدة.

إلى  الــدعــوات  توجيه  تــم  الكويت  دولـــة  فــي 
اإلعــالمــيــيــن والــصــحــفــيــيــن، الــعــرب واألجــانــب، 
لتغطية المشهد االنتخابي بتاريخ 29 سبتمبر، 
وبــالــتــأكــيــد ســتــقــوم مــمــلــكــة الــبــحــريــن كــذلــك 
واألجنبية،  العربية  اإلعالمية  الوسائل  بدعوة 
للتغطية االنتخابية في موعدها، حرصا منها 
على إيصال الرسالة الديمقراطية، وإبراز قصة 
شفافية  بكل  أجمع،  للعالم  البحرينية  النجاح 

وموضوعية.
ــواطــــن الــبــحــريــنــي،  ــمــ نـــثـــق تـــمـــامـــا بـــــأن الــ
والـــمـــواطـــن الـــكـــويـــتـــي، يــعــمــالن بــكــل إخـــالص 
الــعــرس الديمقراطي  نــجــاح  ووطــنــيــة مــن أجــل 
والــمــشــهــد االنـــتـــخـــابـــي، والـــعـــمـــل عــلــى تــفــويــت 
ــوات  ــدعــ ــاب الــ ــحــ ــان، عـــلـــى أصــ ــ ــرهــ ــ ــفــــرص والــ الــ
الفاشلة، وكذلك على تلك المنصات المشككة، 
والــتــي تــعــمــل عــلــى نــشــر األخـــبـــار والــمــعــلــومــات 
الخاطئة، في ظل جاهزية رسمية، نالحظ أنها 
المغالطات  على  للرد  وفاعلة،  وعاجلة  شريعة 

والشائعات. 
من الواضح جدا أن االنتخابات البحرينية 
مشتركة،  قواسم  بينهما  الكويتية  واالنتخابات 
ــالـــيـــب، وتــبــايــنــت  الــوســائــل واألسـ وإن اخــتــلــفــت 
نوعية ومنهجية طريقة الترشح واالنتخاب، كل 
بحسب خصوصيته.. ولكنها في نهاية المطاف 
تؤكد الحراك الديمقراطي والمشاركة الشعبية، 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  تشهدها  التي 
وحــــرص قــيــادتــهــا عــلــى حـــث الــمــواطــنــيــن على 
الــمــشــاركــة فــي صــنــع الــقــرار والــعــمــل واإلنــجــاز، 
ــــالح  ورغــــبــــة الـــشـــعـــوب فــــي الـــمـــزيـــد مــــن اإلصــ

والتطوير، من أجل الحاضر والمستقبل.
تـــحـــيـــة واجــــبــــة ومــســتــحــقــة لـــكـــل الـــلـــجـــان 
الــعــامــلــة فــي االنــتــخــابــات الــبــحــريــنــيــة، ونخص 
ــيـــة بـــرئـــاســـة الــزمــيــل  بـــالـــذكـــر الــلــجــنــة اإلعـــالمـ
ابن  فهو  المدوب((،  أحمد  ))المستشار  العزيز 
التعامل  فن  ويــدرك جيدا  واإلعـــالم،  الصحافة 
اإلعــالمــي واالنــتــخــابــي، فــي ظــل الــدعــم الكبير 
على  العام  لــإشــراف  العليا  للجنة  الــدولــة  من 

سالمة االنتخابات.

malmahmeed7@gmail.com

بين االنتخابات البحرينية.. 
والكويتية

أشــــــــادت مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
السجناء والمحتجزين بافتتاح 
محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
ــى لــلــصــحــة  ــ ــلــ ــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
ــيـــد  والـــــــدكـــــــتـــــــورة جـــلـــيـــلـــة الـــسـ
الطبية  الــعــيــادة  الصحة  ــرة  وزيـ
لصالح تقديم خدمات الرعاية 
الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 
المفوضية  ــــدت  وأكـ والــتــأهــيــل، 
أهمية هذا الحدث وال سيما أن 
»خاضعة  ستكون  الــعــيــادة  تلك 
التي  الحكومية  للمستشفيات 
تقدم خدمات صحية متكاملة؛ 
ــة تـــقـــديـــم  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ فــــــي إطـــــــــار مـ
الشاملة على  الرعاية الصحية 
وبأعلى مستويات  الساعة  مدار 
الــجــودة والــكــفــاءة لــلــنــزالء بما 
صحتهم  على  الحفاظ  يضمن 

وسالمتهم العامة«.
وأضافت المفوضية أن هذا 
اإلجــــــراء يـــأتـــي ضــمــن الــجــهــود 
المتكاملة التي تبذلها الجهات 
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم 

والصحية  المعيشية  الــرعــايــة 
ــزالء فـــــي كـــــل مــن  ــ ــنــ ــ لـــفـــئـــات الــ
الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة 
مـــع جـــهـــود مـــؤســـســـات الــرقــابــة 
الــمــســتــقــلــة، مــنــهــا الــمــفــوضــيــة 
فـــي  أوصـــــــــــت  أن  ــــق  ــبـ ــ سـ ــي  ــ ــتــ ــ الــ

عــــدة تـــقـــاريـــر لــهــا بــــأن »تــتــولــى 
مع  -بــالــتــنــســيــق  الــصــحــة  وزارة 
الــرعــايــة  تــقــديــم  الــمــكــان-  إدارة 
الــصــحــيــة لـــلـــنـــزالء، مـــع إنــشــاء 
ــنــــى جـــــديـــــد لــــلــــعــــيــــادة فــي  ــبــ مــ
ــادر الــطــبــي  ــكـ الــمــركــز وزيــــــادة الـ

ضمن  تأتي  كما  فيها«،  العامل 
ــج والــمــشــاريــع  ــرامـ ــبـ ســلــســلــة الـ
الــعــامــة  اإلدارة  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 
ــل بــــــــوزارة  ــيــ ــأهــ ــتــ لـــــإصـــــالح والــ
إصــالح  مــركــز  وإدارة  الــداخــلــيــة 
من  بتوجيهات  النزالء  وتأهيل 

وزيــــر الــداخــلــيــة ووكــيــل الــــوزارة 
بــمــراكــز  الــصــلــة  ذات  واإلدارات 
لتحسين  والــتــأهــيــل،  اإلصــــالح 
وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
الرعاية  خدمات  منها  للنزالء، 
الـــصـــحـــيـــة بـــحـــيـــث تــــكــــون عــلــى 
نفس درجة الخدمات المقدمة 
ــارج  لــلــمــواطــنــيــن اآلخــــريــــن خــ
الــمــركــز، ومــن خــالل االستعانة 
وزارة  في  المتخصصة  بالكوادر 
الـــصـــحـــة والــــتــــي تــعــمــل ضــمــن 
المراكز  في  العمل  آليات  نفس 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
التابعة للوزارة، األمر الذي من 
شـــأنـــه دمــــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــنـــزالء  ــبـ والـــطـ
ــتــــرونــــي  ــكــ ضــــمــــن الــــنــــظــــام االلــ
ــم ُتـــتـــاح  لـــــلـــــوزارة كـــكـــل، ومـــــن ثــ
ــنـــزالء نـــفـــس فـــــرص الـــعـــالج  ــلـ لـ
ــة لــكــافــة  ــاحـ ــتـ ــمـ والـــتـــطـــبـــيـــب الـ
وهو  المجتمع،  في  المواطنين 
األمـــــر الـــــذي يــتــســق أيـــضـــا مع 
قانون الضمان الصحي المزمع 

تطبيقه قريبا.

مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين ت�شيد بافتتاح العيادة الطبية 
لتقديم خدمات الرعاية ال�شحية لنزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل

} خالل افتتاح العيادة »أرشيفية«.

عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  رئيس  شارك 
البحرين السيد يعقوب يوسف محمد ضمن وفد 
مملكة البحرين وممثاًل أصياًل لعمال البحرين 
في أعمال الدورة الـ)48( لمؤتمر العمل العربي، 
الذي يعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية 
سبتمبر   26-18 مــن  الــفــتــرة  خـــالل  الــشــقــيــقــة، 
الـــجـــاري، وذلـــك تــحــت رعــايــة رئــيــس جمهورية 
وبحضور  السيسي،  عبدالفتاح  العربية،  مصر 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات أصحاب 
العمالية  والنقابات  االتحادات  وممثلي  العمل 
ــدورة الحالية  ــ الـ الــعــربــيــة. وتــبــحــث  الــــدول  فــي 
العمل  بمجاالت  المرتبطة  القضايا  للمؤتمر 

والــرؤى  إلــى وضــع األهــداف  العربي سعيًا  العالم  في 
المشتركة بشأنها، وكذلك رسم المسار االستراتيجي 
الملفات  أبـــرز  ومـــن  الــعــربــيــة.  الــعــمــل  منظمة  لعمل 
الــتــي يــنــاقــشــهــا الــمــؤتــمــر فــي دورتــــه الــحــالــيــة تقرير 
وموضوعات  العربية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير 
و»الذكاء  التشغيل«،  الرقمي وقضايا  »االقتصاد  منها 
االصطناعي وأنماط العمل الجديدة«، وتقرير بشأن 

»رقمنة أنظمة الحماية االجتماعية وحوكمتها«.
يـــذكـــر أن بــســيــم جـــاســـم الــــــــذوادي نـــائـــب رئــيــس 
في  االتحاد  رئيس  يرافق  الداخلي  للتنظيم  االتحاد 
المكرمين في  الـــدورة وهــو مــن  أعــمــال  فــي  المشاركة 

هذه الدورة للمؤتمر ضمن فئة العمال الرواد.

رئ��ي�����س الت���ح���اد ال��ح��ر ي�����ش��ارك ف���ي اأع��م��ال 
م��وؤت��م��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م��ن��ع��ق��د ب��ال��ق��اه��رة

أكــــــد مــــركــــز الـــمـــنـــامـــة 
لحقوق اإلنسان أن افتتاح 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة لـــنـــزالء 
والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز 
مملكة  تــولــيــه  مـــا  يــعــكــس 
ــن مــــــن اهـــتـــمـــام  ــريــ ـــحــ ــبـ الــ
الخدمات  تطوير  في  كبير 
الصحية وتعزيزها، وتوفير 
دون  مــن  للجميع  الرعاية 
اســـتـــثـــنـــاء وفــــقــــًا لــدســتــور 
مشيرًا  الــبــحــريــن،  مملكة 
إلـــى أن الــعــيــادة الــجــديــدة 
تـــــــــأتـــــــــي ضــــــــمــــــــن جــــــهــــــود 
لــإصــالح  الـــعـــامـــة  اإلدارة 
ــل فــــــي تــطــبــيــق  ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والـ
معايير  ومـــراعـــاة  الــقــانــون 
وتطبيق  اإلنـــســـان  حــقــوق 
ــوكــــوالت الــصــحــيــة  ــروتــ ــبــ الــ
المناسب  الــعــالج  وتــقــديــم 
لــجــمــيــع الـــنـــزالء مـــن دون 

استثناء.
وذكر المركز أن الرعاية 
الصحية يتم تقديمها في 
والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز 
ــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ بــــــــــوجــــــــــود أخـ
للمرضى  الــعــالج  لتقديم 
مختلف  فــي  واستشاريين 

يتم  كــمــا  الــطــبــيــة،  التخصصات 
بشكل  مريض  كــل  حالة  متابعة 
مــواعــيــد مــحــددة،  ووفـــق  مستمر 
التي  الــحــاالت  بعض  نقل  ويــتــم 
تتطلب إمكانات طبية أعلى إلى 
مجمع السلمانية الطبية لتلقي 
العالج المناسب، مشددًا المركز 
على أن كل التخصصات الطبية 
ما  للنزالء بحسب  توفيرها  يتم 
الــمــنــامــة لحقوق  يــتــابــعــه مــركــز 
المعنية  الــجــهــات  مـــع  ــان  اإلنـــسـ
بشكل مستمر والتأكد من توفير 
كــل الــخــدمــات الــطــبــيــة لــهــم في 
حــال تطلبت ذلــك بعض حاالت 
ــز اإلصــــــالح  ــ ــراكـ ــ ــي مـ ــ الـــــنـــــزالء فـ

والتأهيل.

وأشاد مركز المنامة لحقوق 
اإلنسان بجهود المجلس األعلى 
بالفريق طبيب  للصحة متمثاًل 
ــبـــداهلل آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـ
ممثلة  الــصــحــة  ووزارة  خــلــيــفــة، 
ــرة جــلــيــلــة بـــنـــت الــســيــد  ــوزيــ ــالــ بــ
جــــــواد حـــســـن، إلنــــجــــاز مـــشـــروع 
تقديم  لصالح  الطبية  الــعــيــادة 
خدمات الرعاية الصحية لنزالء 
مــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل، وفي 
إطــــار مــواصــلــة تــقــديــم الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة عــلــى مـــدار 
ــتـــويـــات  الــــســــاعــــة وبــــأعــــلــــى مـــسـ
الـــجـــودة والـــكـــفـــاءة لــلــنــزالء بما 
صحتهم  على  الــحــفــاظ  يضمن 

وسالمتهم العامة.

بافتت���اح  ي�ش���يد  الإن�ش���ان  لحق���وق  المنام���ة  مرك���ز 
الإ�ش���الح والتاأهيل  لن���زلء مراك���ز  الطبية  العي���ادة 

ــخ  ــيــ ــشــ ــي بــــــــن الــ ــ ــلــ ــ أشـــــــــــــاد عــ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة بـــــروح 
بين  ســادت  التي  الــواحــد  الفريق 
ــاء مـــكـــتـــب مـــنـــســـق الـــمـــدن  ــ ــــضـ أعـ
التي  العمل  فترة  الصحية خالل 
إلــى عامين ونــصــف عــام،  امــتــدت 
رغم تحديات جائحة كورونا حيث 
ــى فــرص  اســتــطــاعــوا تــحــويــلــهــا إلـ
فــي ســبــيــل االعــتــمــاد، مــعــربــًا عن 
ــقـــديـــره عــلــى جــهــودهــم  شـــكـــره وتـ
البارزة خالل زيارة خبراء منظمة 
عالي  العتماد  العالمية  الصحة 

مدينة صحية.
وخــــالل الــلــقــاء الــــذي عــقــده 
بحضور العميد خالد ربيعة سنان 
الدوسري نائب المحافظ، أكد أن 
مكتب منسق المدن الصحية قد 
شكل القلب النابض للجهود التي 
بذلت لتنفيذ المعايير، والمحاور 

االعتماد  هيكلة  بها  جــاءت  التي 
ــم خـــارطـــة طــريــق بــنــاء على  ورســ
القراءات والخبرات والتواصل مع 

كل القطاعات الحكومية واألهلية 
والقطاع الخاص، ما كان له بالغ 
األثر في التمهيد للحصول على 

االعتماد.
تـــتـــمـــتـــع  عــــــالــــــي  أن  وبــــــيــــــن 
ــرة مــــن الـــمـــقـــومـــات  ــيـ ــبـ بــنــســبــة كـ

الصحة  مــنــظــمــة  الــتــي وضــعــتــهــا 
الــعــالــمــيــة، مـــا أهــلــهــا لــالخــتــيــار 
ــكـــون أولـــــــى مـــحـــطـــات الـــمـــدن  ــتـ لـ
الـــــصـــــحـــــيـــــة فــــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة 
الشمالية، حيث مثلت قصة نجاح 
الشمالية  اعتماد  نحو  وانطالقة 
قد  أنــه  مــؤكــدًا  صحية،  محافظة 
لــجــان عــمــل منبثقة  تــشــكــيــل  تـــم 
من اللجنة العليا برئاسة ممثلي 
المتخصصة  الــخــبــرات  أصــحــاب 
في معايير االعتماد، حيث يعدون 
كسبا كبيرا للمحافظة وبرامجها 
الـــقـــادمـــة لــلــمــدن الــصــحــيــة، وأن 
اعــتــمــاد عــالــي هــو بــدايــة الطريق 
ــة الــعــمــل  ــراريــ ــمــ ــتــ ــيــــخ الســ وتــــرســ
وتكثيف البرامج التي تساهم في 
وانعكاساتها  المجتمعية  الصحة 
ــلــــى األهــــــالــــــي لـــتـــعـــزيـــز نـــظـــام  عــ
الـــوقـــايـــة الــصــحــيــة تـــحـــت شــعــار 
»الصحة للجميع ومن الجميع«.

بجهاز  ممثلة  البحرين  مملكة  شاركت 
الخدمة المدنية في االجتماع التاسع عشر 
المدنية  الــخــدمــة  لــشــؤون  الــفــنــيــة  للجنة 
لــدول  التعاون  بمجلس  البشرية  والــمــوارد 
الخليج العربية، الذي عقد في مقر األمانة 
حيث  بــالــريــاض،  الــتــعــاون  لمجلس  العامة 
استعرض االجتماع مذكرات األمانة العامة 
بدراستها  اللجنة  المكلفة  لــلــمــوضــوعــات 
فــي ضــوء الــقــرارات الــصــادرة عــن االجتماع 
أجهزة  ورؤســــاء  وزراء  للجنة  عشر  الــســابــع 
بــدول  اإلداريـــة  والتنمية  المدنية  الخدمة 
مجلس التعاون. كما ناقشت اللجنة الفنية 
البشرية  والموارد  المدنية  الخدمة  لشؤون 
مبادرات  تنفيذ  منهجية  التعاون  بمجلس 
من  2022م  لعام  األولـــى  المرحلة  ــداف  وأهـ
اســتــراتــيــجــيــة مــجــلــس الــتــعــاون فــي مجال 
البشرية  الموارد  وتنمية  المدنية  الخدمة 

ملخص  رفـــع  عــلــى  والــعــمــل  2021-2025م، 
المتعلقة  والــمــبــادرات  االسترشادية  األدلــة 
بهذا الشأن والمقدمة من مملكة البحرين 
ودولــــــة الـــكـــويـــت ودولــــــة قــطــر لــرفــعــهــا إلــى 
الــمــدنــيــة  الــخــدمــة  ورؤســـــاء  وزراء  اجــتــمــاع 
الــــذي سيعقد في  الــتــعــاون  بــــدول مــجــلــس 
نهاية شهر سبتمبر الجاري، باإلضافة الى 
مــنــاقــشــة جـــدول أعــمــال االجــتــمــاع الثامن 
ــر لــــــــــوزراء ورؤســــــــــاء أجــــهــــزة الـــخـــدمـــة  ــشـ عـ

المدنية.
وقد حضر االجتماع من جهاز الخدمة 
محمد  مــن  كــل  البحرين  بمملكة  المدنية 
صــالــح الـــــداود الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر عــام 
تنمية الموارد البشرية واألداء منسق شؤون 
مجلس التعاون والشؤون اإلقليمية وناصر 
ــيـــس مــكــتــب الــمــشــاريــع  مــحــمــد مـــوســـى رئـ

بالجهاز.

اجتم���اع اللجن���ة الفني���ة ل�ش���وؤون الخدم���ة المدني���ة ب���دول التعاون

ال��م��دن  من�شق  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ب��ج��ه��ود  ي�شيد  ال�����ش��م��ال��ي��ة  م��ح��اف��ظ 
�شحية م��دي��ن��ة  ع���ال���ي  لع���ت���م���اد  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  ال�����ش��ح��ي��ة 

} محافظ الشمالية خالل استقبال أعضاء مكتب منسق المدن الصحية.

أحمد  علي  المهندس  كشف 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
ــي ظــل  ــان أنـــــه فــ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
من  البحرين  مملكة  تشهده  مــا 
اإلنسان  حقوق  مجال  فــي  تقدم 
بالتوّسع  واهتمامها  عــام،  بشكل 
ــوبـــات الــبــديــلــة  ــقـ ــعـ ــي نـــطـــاق الـ فــ
ــاص، والـــتـــي تــعــد نقلة  بــشــكــل خــ
نوعية في تطور وتعزيز منظومة 
لــكــونــهــا تسهم  حــقــوق اإلنـــســـان، 
المجتمعي  االستقرار  تعزيز  في 
واألسري، وترّسخ النهج اإلنساني 
والــحــقــوقــي فـــي تــطــبــيــق أنــظــمــة 
للمحكومين،  والتأهيل  اإلصالح 
ــم الــــمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــــظــ تــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان مــؤتــمــرا دولــيــا 
ــون الــعــقــوبــات  ــانــ تــحــت شـــعـــار »قــ
نوعية  البديلة: تجربة  والتدابير 

بمشاركة  الجنائي«،  التشريع  في 
واسعة  ودولــيــة  وإقليمية  محلية 

وفاعلة في المجال الحقوقي.
وقال الــدرازي: »إن المؤسسة 
الوطنية  اآلليات  إحدى  بصفتها 
اإلنسان  حقوق  بحماية  المعنية 
على  أخــذت  البحرين  مملكة  في 
ما  تنفيذ  تأسيسها  منذ  عاتقها 
المختلفة  الــتــشــريــعــات  فــي  جـــاء 
الــمــنــشــأة لــهــا وتــعــديــالتــهــا، حيث 
الــعــديــد من  تنظيم  إلـــى  عــمــدت 
والتثقيفية  التدريبية  الفعاليات 
ــي لـــكـــافـــة أفــــــراد  ــ ــوعـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
نص  الــتــي  بحقوقهم  المجتمع 
ذات  والــقــوانــيــن  الــدســتــور  عليها 
ــي تـــنـــظـــيـــم هـــذا  ــ ــأتـ ــ الــــعــــالقــــة، ويـ
لدورها  تــأكــيــًدا  الــدولــي  المؤتمر 
وحــرًصــا منها عــلــى اإلســهــام في 

التطور  وبيان  المجتمع  تثقيف 
العدلية  الــمــنــظــومــة  فــي  الــكــبــيــر 
بمملكة البحرين تعزيزا وحماية 
ــان بـــشـــكـــل عـــام  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق اإلنــ
وحــــقــــوق األشـــــخـــــاص الــمــقــيــدة 
حريتهم بشكل خاص، ولتسليط 
الضوء على كيفية تطبيق قانون 
ــر الــبــديــلــة  ــيـ ــتـــدابـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
المعنية  والــجــهــات  والتطبيقات 
الجهات  ودور  الــقــانــون،  بتنفيذ 
الــمــســانــدة فـــي تــفــعــيــل الــقــانــون، 
التي  األعــمــال  طبيعة  عن  فضاًل 
تـــســـنـــد إلــــــى الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
ـــا، في  والــمــحــبــوســيــن احـــتـــيـــاطـــّيً
مملكة  توليها  التي  الجهود  ظل 
ــة  ــدالــ ــعــ ــن لـــتـــطـــويـــر الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

الجنائية«.
أعمال  »أن  الــــدرازي  ــاف  وأضـ

الــمــؤتــمــر تــنــطــلــق نــهــايــة الــشــهــر 
ــدة يــومــيــن  ــ الــــجــــاري وتــســتــمــر مـ
الــيــوم  سيشهد  حــيــث  متتاليين، 
األول جلستين ستناقشان قانون 
ــر الــبــديــلــة  ــيـ ــتـــدابـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
في  المختلفة  الــجــهــات  وجــهــود 
الــمــؤســســات  ودور  الــمــجــال،  هـــذا 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان في 
العقوبات  قــانــون  تنفيذ  متابعة 
ــر الـــــبـــــديـــــلـــــة، فـــيـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــدابــ ــ ــتــ ــ والــ
سيشتمل اليوم الثاني على ثالث 
مناقشة  خــاللــهــا  سيتم  جــلــســات 
الجهات  تــواجــه  الــتــي  التحديات 
الــمــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ الــقــانــون 
تطبيقه،  فــي  عليهم  والــمــحــكــوم 
ــيـــات مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع  ومـــرئـ
ــي فــــــي تـــطـــبـــيـــق قــــانــــون  ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
العقوبات والتدابير البديلة وأهم 

التنفيذ،  تواجه  التي  التحديات 
بــيــنــمــا تــشــهــد الــجــلــســة األخــيــرة 
ومقترحات  مفتوحا  عاما  نقاشا 
بــــــاإلضــــــافــــــة الـــــــــى الــــتــــوصــــيــــات 

الختامية للمؤتمر«.

الوطنية لحقوق الإن�شان تنظم موؤتمرا دوليا عن »العقوبات والتدابير البديلة«

} المهندس علي الدرازي.

ــات الــعــلــيــا  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ تـــســـتـــعـــد كـــلـــيـــة الـ
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــالحــتــفــاء 
باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والـُمهَدر 
الــذي يصادف 29 سبتمبر  األغــذيــة  من 
الــــجــــاري، حــيــث ســيــعــقــد قــســم الـــمـــوارد 
برنامج  بالتعاون مع  والبيئة،  الطبيعية 
األمم المتحدة والبيئة مكتب غرب آسيا 
أولـــى جــلــســات الــمــقــهــى األخــضــر للعام 
عنوان  تحت   ،2023  -  2022 األكــاديــمــي 

»التوعية للحد من هدر وفقد األغذية«.
ــيـــســـة قـــســـم الــــمــــوارد  ــت رئـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الــطــبــيــعــيــة والـــبـــيـــئـــة، أســـتـــاذ الــهــنــدســة 
البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا 
الموارد  قسم  أن  يوسف  الدكتورة سمية 
ســيــنــظــم مجموعة  والــبــيــئــة  الــطــبــيــعــيــة 
ــذه الــمــنــاســبــة  ــهــ ــات وأنــــشــــطــــة بــ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
ــوم الــــدولــــي لــلــتــوعــيــة  ــيـ ــالـ لـــالحـــتـــفـــاء بـ
ــة لما  ــذيــ ــَدر مـــن األغــ ــهـ ــُمـ ــــ بــالــفــاقــد والـ

لــهــذا الــيــوم مــن أهــمــيــة بــالــغــة فــي نشر 
الوعي المجتمعي بضرورة تقليل الهدر 

الغذائي
وأطلق القسم سلسلة من الفعاليات 
إلــــى جـــانـــب »الــمــقــهــى األخـــضـــر« الـــذي 
الموافق 27 سبتمبر  الثالثاء  يعقد يوم 
الـــجـــاري بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــخــبــراء 
ــذا الــمــجــال، وستبث  والــبــاحــثــيــن فــي هـ

الندوة افتراضيا على الرابط التالي:

نشر  إلــى  تهدف  مسابقة  أطلق  كما 
الوعي للحد من هدر وفقد الغذاء على 
كـــل الــمــســتــويــات مـــن خــــالل إذكـــــاء روح 
المنافسة عبر تصميم شعار أو بوستر أو 
إنتاج فيديو قصير يخدم هدف  أو  رسم 
والتوعية  الــغــذاء،  وفقد  هــدر  من  الحد 
للحد  المستدامة  االستهالك  بأنماط 
من هدر وفقد األغذية وبالتالي الحفاظ 

على صحة اإلنسان والبيئة.

جامعة الخليج تحتفي باليوم الدولي للتوعية بالفاقد وال�ُمهَدر من الأغذية 
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كتبت: فاطمة علي
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــت مـــــــراكـــــــز الـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــة عـــن انــضــمــام  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
6 مـــراكـــز صــحــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الــعــاصــمــة ضــمــن مـــشـــروع )اخــتــر 
طــبــيــبــك(، إذ تــم أمـــس فــتــح بــاب 
الموقع  عبر  للبرنامج  التسجيل 
www.phc. اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي  
»احــمــد  ــز   ــراكـ ــمـ الـ gov.bhفي 
عيسى،  مدينة  ســتــرة،  كــانــو،  على 
ــفـــص  يـــــوســـــف انــــجــــنــــيــــر، جـــدحـ
ومـــركـــز الــبــديــع الــصــحــي«، حيث 
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد تطبيق 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي مـــراكـــز مــحــافــظــة 
إطــار  ضمن  والشمالية  المحرق 
لتطوير  المبذولة  الجهود  تعزيز 
مفهوم  وفــق  الصحية  الــخــدمــات 

طب العائلة.
ودعــــــــــــت مـــــــراكـــــــز الـــــرعـــــايـــــة 
حساباتها  عبر  األولــيــة  الصحية 
الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
التابعين  المواطنين  االجتماعي 

إليها  الــمــشــار  الصحية  لــلــمــراكــز 
ــار طــبــيــب  ــيــ ــتــ ــادرة إلــــــى اخــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
منوهة  لديهم،  المفّضل  العائلة 

إلى أّنه سيتم توزيع من لم يبادر 
الشواغر  حسب  على  بالتسجيل 
الــمــتــبــقــيــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــمـــدة 

المحددة للتسجيل.
ويــعــد بــرنــامــج اخــتــر طبيبك 
لمشروع  األساسية  البرامج  أحــد 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ الــــتــــســــيــــيــــر الـــــــــذاتـــــــــي لـ
يــنــدرج  والــــذي  الصحية  الــرعــايــة 
ضــمــن مــظــلــة بـــرنـــامـــج الــضــمــان 
ــنــــي )صـــحـــتـــي(،  ــوطــ الـــصـــحـــي الــ
حــــيــــث يــــتــــم مـــــن خــــاللــــه إتــــاحــــة 
العائلة  لطبيب  االخــتــيــار  حــريــة 
بــربــط كـــل فـــرد مـــع طــبــيــب أســـرة 
مــن اخــتــيــاره، ويــهــدف إلــى تعزيز 
الخدمات  من  المستفيدين  رضا 
ــان اســتــمــراريــتــهــا، وتــعــزيــز  ــمـ وضـ
ــات الـــوقـــائـــيـــة والـــكـــشـــف  الــــخــــدمــ
الــمــبــكــر عــن األمـــــراض كــأمــراض 
السرطان والسكري واالستمرارية 
العالجية  الــخــدمــات  تــطــويــر  فــي 
الصحية  ــوادر  ــكـ الـ تــقــدمــهــا  الــتــي 
ــايــــة  ــهــــج الــــرعــ ــلــــة وفـــــــق نــ الــــمــــؤهــ
باالعتبار  أخــًذا  االولية  الصحية 
الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة وإذكـــــاء 
ــي بـــالـــســـلـــوكـــيـــات الــصــحــيــة  ــوعــ الــ
لــتــحــســيــن جــــودة الــحــيــاة، ويــأتــي 

التغطية  تحقيق  إطـــار  فــي  ذلــك 
الصحية الشاملة وتعزيز الجودة 
الخدمات  تقديم  في  والتنافسية 
ــيـــة بـــمـــا يـــلـــبـــي تــطــلــعــات  الـــصـــحـ

المستفيدين.
الرعاية  وقــد حــرصــت مــراكــز 
ــة عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــع نــــطــــاق  ــيــ ــوســ ــتــ اإلجـــــــــــــــــــراءات لــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا 
مـــن خــــالل الــعــمــل بــفــريــق يــقــدم 
ــة وتـــمـــريـــضـــيـــة  ــيــ ــبــ خـــــــدمـــــــات طــ
ــق مــفــهــوم  وخـــدمـــات مــســانــدة وفــ
الرعاية الصحية األولية، وتعزيز 
الــتــواصــل الــفــعــال مـــع الــمــرضــى 
الصحية  للمراكز  الــزيــارات  أثناء 
التطبيب  خــدمــات  خـــالل  مــن  أو 
عــن بــعــد وتــقــويــة نــظــم وخــدمــات 
ــة  ــيـ اإلحــــالــــة بـــيـــن الـــرعـــايـــة األولـ
ــانـــويـــة، حــيــث تــعــد الــرعــايــة  ــثـ والـ
االتصال  حلقة  األولية  الصحية 
األولــــــــى لـــلـــمـــرضـــى مــــع الـــنـــظـــام 

الصحي.

بعد تطبيقه بالمراكز ال�شحية في المحرق وال�شمالية..

فتح باب الت�ص���جيل لبرنامج اخت���ر طبيبك في مراك���ز العا�صمة 

} جانب من االحتفال.

خالل رعايتها وحضورها حفل افتتاح 
المستجدين  للطلبة  التعريفي  األســبــوع 
للعام الدراسي 2022 -2023 الذي نظمته 
الــجــامــعــة األهــلــيــة فــي الــحــرم الــجــامــعــي، 
أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي على ضرورة تكثيف الجهود 
للنهوض بآفاق البحث العلمي واألكاديمي 
ــة الــعــلــمــيــة  ــانــ وتــحــقــيــق الــــجــــودة والــــرصــ
بمؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بجودة 
البحرين، حيث هنأت  التعليم في مملكة 

األمـــيـــن الـــعـــام جــمــيــع الــطــلــبــة والــهــيــئــات 
ــي  ــدراسـ األكـــاديـــمـــيـــة واإلداريـــــــــة بـــالـــعـــام الـ
واألســاتــذة  بالجامعة  وتعريفهم  الجديد 
األكاديميين والخطط الدراسية في حدث 
الدراسة حضورًيا في  هو األول منذ عودة 

الجامعات.
الشيخة  د.  ــادت  ــ اشـ الــحــفــل،  وخــــالل 
رنـــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بــــن دعــــيــــج آل خــلــيــفــة 
هذه  تنظيم  في  األهلية  الجامعة  بجهود 
ومساندتهم،  طلبتها  الحتضان  الفعالية 
كونها  المرحلة  هــذه  أهمية  على  مــشــددًة 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن الــتــعــلــيــم عـــن ُبــعــد 

األمين  كما وجهت  المباشر.  التعليم  إلى 
في  تمثلت  والتي  للطلبة  النصائح  العام 
توعيتهم بالحرص على اختيار التخصص 
المناسب وبناء المستقبل من خالله، إلى 
والتوسع  االختيار  بمرونة  التفكير  جانب 
في التخصصات والحصول على الدرجات 
الخريج  أو  الــطــالــب  ُتــؤهــل  الــتــي  العلمية 
الرتقاء المناصب العالية وتوسعة مداركه 

العلمية والمعرفية.
ــيــــس الــجــامــعــة  ــبـــر رئــ ــن جـــهـــتـــه عـ ــ ومــ
عن  الــعــالــي  منصور  البروفيسور  األهــلــيــة 
شكره د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 

التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
ومشاركتها  رعايتها  على  العالي  التعليم 
حفل الطلبة المستجدين، مؤكًدا الجهود 
التعليم  بــذلــهــا مــجــلــس  الــتــي  الــمــشــكــورة 
الــعــالــي وحــرصــه عــلــى تــقــديــم كــل مــا هو 
ــي االرتـــــقـــــاء بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي  يـــصـــب فــ
ونمائه. معربًا عن عميق تقديره وامتنانه 
دعم  األهلية من  الجامعة  به  لما تحظى 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، وهــــو مـــا يعكس 
مدى االهتمام بقطاع التعليم في مملكة 

البحرين.

خالل حفل الطلبة الم�شتجدين بالجامعة الأهلية.. الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

�صرورة تكثيف الجهود للنهو�ض بالبحث العلمي والأكاديمي وتحقيق الجودة

النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  اجتمع 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم نـــائـــب رئـــيـــس مكتب  ــ وزيـ
الــتــربــيــة الـــدولـــي فــي جــنــيــف الــتــابــع لمنظمة 
الــيــونــســكــو مــمــثــل الــمــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
المكتب مع الدكتور دارم طباع وزير التربية في 
الجمهورية العربية السورية، خالل مشاركتهما 

فـــي قــمــة تــحــويــل الــتــعــلــيــم بــمــقــر األمـــــم الــمــتــحــدة 
خالل  وتم  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  بنيويورك 
التعليم  بــشــؤون  المتعلقة  القضايا  بحث  االجتماع 
قمة  في  المدرجة  والموضوعات  العربي،  العالم  في 
تحويل التعليم، إضافًة إلى العالقات التعليمية بين 

مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية.

مــبــارك  الــدكــتــور محمد  أكـــد 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
ــدارس أهــمــيــة الـــشـــراكـــة بين  ــمــ الــ
الحكومية  المدرسية  المؤسسات 
والـــقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــمــيــة بـــــوزارة 
والتعليم مع مركز ناصر  التربية 
لـــلـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب الــمــهــنــي، 
ــوم  ــقـ ــدور الـــــــــذي يـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــدًا بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
بــــه الـــمـــركـــز فــــي تـــعـــزيـــز مــفــهــوم 
مد  فــي  والمهني  الفني  التعليم 
المؤسسات  مــع  الــتــواصــل  جــســور 
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والــتــدريــب الــمــهــنــي والــمــؤســســات 
الـــمـــوازيـــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص. 
ــام لـــشـــؤون  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــمــ وأشـــــــــار الــ
المدارس إلى أن المرحلة المقبلة 
ســـــوف تـــشـــهـــد تـــكـــامـــاًل بـــيـــن دور 
الفني  التعليم  ومــعــاهــد  ــدارس  مـ
للتأهيل  نــاصــر  ومــركــز  والــمــهــنــي 
والــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي، مــــن خـــالل 
إجــراء األبــحــاث وتــبــادل الخبرات 

التي  المقومات  مــن  واالســتــفــادة 
للتأهيل  ناصر  مركز  بها  يتمتع 
والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي، لــيــس فقط 
ــة تــعــلــيــمــيــة  ــســ ــؤســ بــــاعــــتــــبــــاره مــ
ــة، وإنــــمــــا أيــــًضــــا مـــركـــزًا  ــيــ مــــدرســ

ألبحاث الذكاء االصطناعي.
مــــن جـــانـــبـــه كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
المدير  النعيمي  نــاصــر  عــبــداهلل 
للتأهيل  ناصر  لمركز  التنفيذي 
المركز  أن  عن  المهني  والتدريب 
ــلــــى تــــرســــيــــخ مــفــاهــيــم  ــعـــمـــل عــ يـ
ــوم  ــلــ الــــــذكــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي وعــ
الــدراســيــة،  فــي مناهجه  الــفــضــاء 
ــات مــع  ــ ــراكــ ــ حـــيـــث أبــــــــرم عــــــدة شــ
الحكومية  الــمــؤســســات  مختلف 
ذلك،  إنجاز  سبيل  في  والخاصة 
وزارة  ــــع  مـ الــــشــــراكــــة  أن  مـــبـــيـــًنـــا 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــمــؤســســات 
والقطاعات التعليمية، يعد جزءًا 
مد جسور  على  المركز  عمل  من 
المؤسسات  بين مختلف  التعاون 

بــهــدف الــقــيــام بــــدوره الـــرائـــد في 
قطاع التعليم والتدريب.

ــيـــع  ــوقـ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل تـ
مــذكــرة تفاهم فــي مــجــال الــذكــاء 
التربية  وزارة  بــيــن  االصــطــنــاعــي 

للتأهيل  نــاصــر  ومــركــز  والتعليم 
وزارة  بــمــقــر  الــمــهــنــي  ــتـــدريـــب  والـ
بمدينة عيسى،  والتعليم  التربية 
حيث ترتكز أهداف هذه المذكرة 
ــبــــرات وإجــــــراء  ــادل الــــخــ ــبــ عـــلـــى تــ

واالســتــفــادة  المشتركة  األبــحــاث 
مــن مــقــومــات الــطــرفــيــن، بــمــا في 
ــبـــرات،  ــتـ ــعـــامـــل والـــمـــخـ ذلـــــك الـــمـ
الــذكــاء  فــي دعــم وتــطــويــر مناهج 

االصطناعي.

»التربية« و»مركز نا�صر« يبرمان مذكرة تفاهم في الذكاء ال�صطناعي

} خالل توقيع االتفاقية.

ــق إعـــــــداد اإلطـــــــار الـــمـــوحـــد لــلــمــراجــعــة  ــريـ عـــقـــد فـ
هيئة  بين  المشترك   - األكاديمي  واالعتماد  المؤسسية 
 - الــعــالــي  التعليم  ومجلس  والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة 
ــار موحد  إطــ إعــــداد  آلــيــات  لــمــنــاقــشــة  األول؛  اجــتــمــاعــه 
للمراجعات المؤسسية، والذي سيترتب عليه قرار منح 
االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة 

البحرين، وذلك يوم األحد الموافق 18 سبتمبر 2022. 
تضافر  أهمية  مــن  انــطــالًقــا  الفريق  تشكيل  ويــأتــي 
الجهود بين الهيئة والمجلس، يتولى الفريق المشترك 
عدًدا من المهام تتمثل في وضع إطار موحد للمراجعات 
أحكامها،  إصـــدار  فــي  الهيئة  عليه  تعتمد  المؤسسية؛ 
ويعتمد عليه المجلس في منح االعتماد، بحيث ُتصبح 
الــمــراجــعــات الــتــي تــجــريــهــا الــهــيــئــة وفـــًقـــا لــهــذا اإلطـــار 
االعتماد  منح  لعملية  الــرئــيــس  الــمــدخــل  هــي  الــمــوحــد 
من ِقَبِل مجلس التعليم العالي، كذلك سيتولى الفريق 
الهيئة  عــمــل  بــيــن  للتنسيق  واضــحــة  آلــيــة  وضـــع  مهمة 

وعمل المجلس، بحيث تتالفى أي ازدواجية في المهام أو 
االختصاصات فيما بينهما، ومن المتوقع أن يسهم ذلك 
مؤسسات  على  للمراجعات  اإلعـــداد  عــبء  تخفيف  فــي 
فريق  ويــتــكــون  الــبــحــريــن.   مملكة  فــي  الــعــالــي  التعليم 
هيئة جودة التعليم والتدريب من عضوية كل من: مدير 
الدكتورة  العالي  التعليم  مؤسسات  أداء  مراجعة  إدارة 
الشيخة لبنى آل خليفة، ومستشاَرْي الشؤون األكاديمية 
في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الدكتورة 
سارة  واألســتــاذة  اإلكيابي،  سلوى  والدكتورة  عبيد،  هالة 
فيتكون من  العالي،  التعليم  فريق مجلس  أما  عصام.  
عــضــويــة كــل مـــن: رئــيــس قــســم تــطــويــر الــبــحــث العلمي 
االعتماد  معايير  قسم  ورئيس  بوعالي،  أمينة  الدكتورة 
بــإدارة  وأخصائي  بــودالمــة،  عبير  الدكتورة  والتراخيص 
اعتماد  وأخصائي  الباز،  أحمد  الدكتور  العلمي  البحث 
أول  تربوي  وأخصائي  فــرج،  عمر  الدكتور  أول  أكاديمي 

األستاذة أمل القاسمي. 

»جودة التعليم« و»التعليم العالي« يبحثان اإعداد اإطار موحد للمراجعات الموؤ�ص�صية

} جانب من االجتماع.

وزي������را ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال��ب��ح��ري��ن و���ص��وري��ا
يبحث���ان �ص���وؤون التعلي���م ف���ي العال���م العرب���ي

} وزير التربية ونظيره السوري.

} خالل تسلم الجائزة.

الخليجي ال�����ص��ح��ة  م��ج��ل�����ض  ع����ام  م��دي��ر 
يت�صلم جائزة ال�صيخ عي�صى بن علي للعمل التطوعي

تسلم مدير عام مجلس 
األستاذ  الخليجي  الصحة 
ــيـــل جـــائـــزة  ســلــيــمــان الـــدخـ
سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي 
الثانية عشرة،  في نسختها 
وذلك عرفانا لما قدمه من 
اســـهـــامـــات جــلــيــلــة وكــبــيــرة 
خــالل  المجلس  قــيــادة  فــي 
جــائــحــة كـــورونـــا والــتــصــدي 

لها.
وتــــــــم تـــخـــصـــيـــص الـــنـــســـخـــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة لــتــكــريــم الـــكـــوادر 
الــعــربــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــفــوف 
األمــــامــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 
كــورونــا )كــوفــيــد-19(، الـــذي يأتي 
عرفانًا من الجائزة بعطاءات هذه 
النخبة المتميزة الذين يواصلون 
شجاعة  بكل  ونــهــارًا  لــيــاًل  العمل 
المخاطر،  كــل  متحدين  وبسالة 

فإن الجائزة تستهدف في المقام 
األعــــمــــال  هــــــذه  تـــشـــجـــيـــع  األول 
الــتــي لها آثــارهــا اإليــجــابــيــة على 
الــمــجــتــمــع وخـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
تــفــشــي هــــذه الــجــائــحــة، فــتــكــريــم 
تــكــريــم للعطاء  الـــكـــوادر هــو  هـــذه 
ــانــــي الـــمـــخـــلـــص، ووســيــلــة  اإلنــــســ
يجب  مضيئة  كنماذج  لتقديمهم 
الـــشـــبـــاب  قـــبـــل  ــن  ــ مـ تـــحـــتـــذى  أن 

واالستفادة منها ودعمها.

التربية  قــســم  أطــلــق 
وزارة  ــي  ــ فــ الــــريــــاضــــيــــة 
التربية والتعليم مشروع 
ــل الـــــتـــــراكـــــمـــــي  ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــ
اإللــــكــــتــــرونــــي لــلــطــالــب 
ــفـــظ  الــــــــــــــذي يـــــتـــــيـــــح حـ
درجات اختبارات اللياقة 
ــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الـ

بالصحة.
وتـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل هـــــــــــذه 
ــول،  ــطــ ــارات: الــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ االخــ
والـــــــوزن، والـــجـــلـــوس من 
الـــرقـــود، وقــــوة الــقــبــضــة، 
مترا   20 جـــري  واخــتــبــار 
إضافة  المراحل،  متعدد 
البدنية  االختبارات  إلى 
الــحــركــيــة وتــضــم الــوثــب 
50 مترا،  وعــدو  الطويل، 
والــــــــجــــــــري الــــمــــكــــوكــــي، 
والتعلق، وهو ما سيتيح 
لـــلـــطـــالـــب والـــقـــائـــمـــيـــن 
الرياضية  التربية  على 
على  التعرف  المدرسية 
تــــطــــور الـــطـــالـــب ورصــــد 
الجانب  فــي  المتفوقين 
ــهـــم  ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ الـــــبـــــدنـــــي ومـ
وصــقــلــهــم فــــي مــخــتــلــف 
الــــــــريــــــــاضــــــــات. ويـــعـــمـــل 
الــــــنــــــظــــــام بــــشــــكــــل آلـــــي 
بتقدير الدرجات وتزويد 
الــطــلــبــة بــمــســتــواهــم في 
وفــقــًا للفئة  كــل اخــتــبــار 

العمرية والجنس.
العام  انــطــالق  ومــنــذ 
الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد تــم 
مــــن 147  أكــــثــــر  اخـــتـــبـــار 
ألـــف طــالــب وطــالــبــة في 
وتــعــلــيــقــا  مـــــــدارس.   210
عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــــــك، قـــــالـــــت 
العنزور  كفاية  األســتــاذة 

للخدمات  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 
هذا  إطــالق  »يأتي  التعليمية: 
مع  تماشيًا  النوعي  المشروع 
الرياضة  تطوير  إلــى  تطلعنا 
مبادرات  خالل  من  المدرسية 
قادرة  فاعلية  وذات  استثنائية 
على إحداث تغيير ملموس في 
مــخــرجــاتــهــا. ويــعــتــبــر مــشــروع 
اإللكتروني  التراكمي  السجل 
إحدى المبادرات ضمن حزمة 
أجل  من  نعمل  التي  التطوير 
تنفيذها بهدف أن يواصل هذا 
العملية  الجزء الجوهري من 
الحافلة  مسيرته  التعليمية 
يكون  وأن  واإلنـــجـــاز  بــالــنــجــاح 
رافدًا حقيقيًا لألندية وصانعًا 

لألبطال«.
ــائــــج  ــتــ نــ »إن  وتـــــــابـــــــعـــــــت: 
االخــــتــــبــــارات ســـتـــكـــون نـــافـــذة 
مــهــمــة لـــمـــعـــرفـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــرات الـــحـــيـــويـــة عــلــى  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ الـ
سيما  وال  الــوطــنــي،  الــصــعــيــد 
الــخــاص  الــجــســم  مــؤشــر كتلة 
بــالــتــعــرف عــلــى مــــدى انــتــشــار 
ــيــــن الـــطـــلـــبـــة فــي  الـــســـمـــنـــة بــ
الــمــدارس. نحن مــتــأكــدون أن 
عالمة  سيشكل  المشروع  هذا 

فـــارقـــة فـــي مــســيــرة الــريــاضــة 
المدرسية«.

ــــدوره، قـــال الــدكــتــور نــادر  بـ
التربية  قــســم  رئــيــس  جــمــالــي 
ــورون  ــة: »نـــحـــن فـــخـ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
بــإطــالق هـــذا الــمــشــروع الــذي 
عــمــلــنــا عــلــيــه جـــاهـــديـــن لــمــا 
المميزات  مــن  الكثير  مــن  لــه 
اإليـــجـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة بــرصــد 
الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن فــــــي الـــجـــانـــب 
الذين  البدني، وكذلك معرفة 
لهم  أن نضع  إلــى  بحاجة  هم 
ــة، وســـيـــســـهـــم  ــيــ ــحــ بـــــرامـــــج صــ
الطالب  تعريف  في  البرنامج 
رحلته  طــوال  البدني  بتطوره 
ــراء  إجــ إذ ســيــتــم  الـــمـــدرســـيـــة، 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ االخـــــتـــــبـــــارات وإدخـ

البرنامج في كل عام«.
ــز هــــذه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف: »أنـ
بالشكر  أتــقــدم  ألن  المناسبة 
عملوا  مــن  لجميع  والــتــقــديــر 
يرى  المشروع حتى  على هذه 
الــنــور هــذا الــعــام مــع انطالقة 
الــســنــة الـــدراســـيـــة بــالــتــزامــن 
مـــــــع اســــــتــــــعــــــدادنــــــا إلطـــــــالق 
الرياضة  فــي  جــديــدة  مشاريع 

المدرسية«.

اختبار اأكثر من 147 األف طالب وطالبة

ال��ط��ال��ب  ���ص��ج��ل  ت��ط��ل��ق  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
ال���ت���راك���م���ي الإل����ك����ت����رون����ي ل��ل��ري��ا���ص��ة

} د. نادر جمالي.} كفاية العنزور.
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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
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تتحكم عقولنا في كل شيء نفكر فيه ونشعر به، وتخزن 
ذكرياتنا واستعادتها في أي وقت. وثمة أمراض تعطل عقل 
الشخص عن العمل بصورة سليمة وأشهرها على اإلطالق.. 
)القدرة  اإلدراكية  الوظائف  الخرف وهو مرض تتضرر فيه 
والسلوكية(  العاطفية  )الوظائف  والعقلية  التفكير(  على 
التفكير،  على  والــقــدرة  الــذاكــرة  تــدريــجــي  وبشكل  ويلمس 
واإللمام من حيث الزمان والمكان، والقدرة على تشخيص 

ووصف األشخاص واألشياء.
عقب ذلك يطرأ انخفاض تدريجي أيضًا على المقدرة 

بالقيام باألعمال اليومية وعلى التواصل مع المحيطين.
أشــهــرهــا  الــخــرف  ــى  إلـ ــؤدي  تــ أن  أمــــراض يمكنها  ــدة  عـ
بدون  المسنين  أغلب  على  يظهر  الــذي  المرض  الزهايمر 

سبب واضح.
قاسية كلمة »الخرف« فعند استخدامها ال أخفي عليكم 
لإلصابة  معرض  فالجميع  الــخــوف  وبعض  بالحزن  أشعر 
بأي نوع من األمراض، وخصوصا مع ارتفاع نسبة اإلصابة 

باألمراض واألوبئة في الفترة األخيرة وبشكل ملحوظ. 
ــة  ــ ــدي دراســـــــة نـــشـــرت فــــي دوريـ ــ ــى يـ ــ ــى أن وصـــلـــت إلـ ــ إلـ
التي تقلل مــن خطر  الــعــادات  وكــانــت تشمل  )نــيــورولــوجــي( 
اعلى،  وراثـــي  المعرضين لخطر  األشــخــاص  لــدى  اإلصــابــة 
بالتالي الوضع أفضل لألشخاص الذين ليس لديهم تاريخ 

عائلي سابق.
وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط 
الصحي  الـــوزن  على  والمحافظة  الصحي  واألكـــل  اليومي، 
ضغِط  مستوى  على  والحفاظ  التدخين،  وعــدَم  المطلوب 
السكر  نسبة  وتقليل  الكوليسترول،  على  والسيطرَة  الــدم 

في الدم.
جمعت الدراسة أكثر من ثمانية آالف شخص وتابعتهم 
تحت نمط حياة صحي مدة ثالثين عاما وأثبتت أنه حتى 
ضين لخطر وراثي أعلى فإن  بالنسبة إلى األشخاص المعرَّ
العيش بنمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم 

مخاطر أقل لإلصابة بالخَرف.
الــدراســة لحمايتنا عند  فــي  ذكـــرت  الــتــي  الــعــادات  تلك 
الــتــي تحمينا من  الـــعـــادات نفسها  الــخــرف هــي  الــكــبــر مــن 
اإلصــابــة مــن أمـــراض عــديــدة وخــطــيــرة، أعــلــم أنــكــم جميعا 
تعرفونها جيدا وذكرناها أكثر من مرة فال تهملوا المحافظة 

عليها بل اجعلوها درعا وسالحا ضد األمراض.
يــســابــق الــعــلــم الـــزمـــن وتــســتــمــر الــــدراســــات واألبـــحـــاث 
ونصائح األطباء ويبقى نمط الحياة الصحي في المقدمة 

دائمًا.

درع لحمايتنا من »الخرف«
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز أستر يرحب بانضمام الدكتورة مروة الفردان 
الدكتورة  انضمام  استر  يعلن مركز 
الــفــردان طبيبة أســنــان عــام إلى  مـــروة 
ــادة طـــب األســنــان  ــيـ فــريــقــه الــطــبــي وعـ
المركز  يقدم  المناسبة  وبــهــذه  بسند، 
عـــروضـــا حــصــريــة فـــي عـــيـــادة األســنــان 
ــنـــان مـــع اســتــشــارة  مــنــهــا تــنــظــيــف األسـ
لفترة  دنانير   7 بقيمة  فقط  الطبيبة 

محدودة. 
ــر.. اجـــعـــل ابــتــســامــتــك  ــتــ مـــركـــز أســ

جذابة.
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يــعــد أكــثــر مـــا يــشــغــل بــال 
الــمــريــض أو الــشــخــص الــذي 
يــتــعــرض لــبــعــض الـــجـــروح أو 
الحروق في جسده هو كيفية 
ــلـــك اآلثــــــــار بــالــشــكــل  عـــــالج تـ
والـــذي  الــصــحــيــح  التجميلي 
يضمن له عدم ظهورها بشكل 
واضح على جسده بشكل عام 
أو على المكان المصاب بشكل 
خــــــاص. فــــي الــــحــــوار الــتــالــي 
ســنــتــعــرف عــلــى الـــحـــلـــول مع 
الدكتورة نادية مطر استشاري 
والــتــرمــيــم  التجميل  جــراحــة 
كلينيك(  بــنــاديــة   ( والـــحـــروق 
الـــــحـــــاصـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــــبــــــورد 
الــعــربــي فــي الــجــراحــة وعضو 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة 
االيرلندية، الزمالة الفرنسية 

في جراحة التجميل.
آثار الجروح والندوب كيف 

تؤثر على المرضى؟ 
الــجــروح والــخــدوش شيء 
ــال  ــفـ شــــائــــع الــــــحــــــدوث لـــألطـ
والبالغين وتترك أثرا أو ندبا، 
تشوه  وأحــيــانــا  واضـــح  بعضها 
غير مقبول. وتعرف بأنها هي 
على  للحفاظ  الــجــســم  قـــدرة 
خــاليــاه بــعــد الــتــعــرض لجرح 

لاللتئام  عملية طبيعية  وهي 
الكوالجين  مـــادة  ــراز  إفــ ويــتــم 
المتضررة،  المنطقة  إلصالح 
تبدأ  مختلفة  بمراحل  ويــمــر 
ســنــتــيــن  إلــــــى  يــــومــــا   21 ــن  ــ مـ
ولــــذلــــك نــــالحــــظ تـــغـــيـــرا فــي 

شكل ولون األثر مع الوقت.
ــل بـــــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــر مــــــــا يـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
ــتـــعـــرض  الــــشــــخــــص الــــــــــذي يـ
لــــجــــرح فـــــي جــــســــده نــتــيــجــة 
هو  إصابة  أو  جراحية  عملية 
كيفية عالج أثر الجرح بطرق 

الــــعــــالج الـــصـــحـــيـــحـــة، هــنــاك 
عوامل كثيرة تؤثر على وضوح 
منها  الجرح  التئام  بعد  األثر 
عمق الجرح وطريقة عالجه.

ــــى الـــجـــروح  فــبــالــنــســبــة إلـ
يجب  العميقة  أو  السطحية 
عـــالجـــهـــا عـــنـــد الــمــخــتــصــيــن، 
أو  الـــمـــنـــزلـــيـــة  فــــالــــعــــالجــــات 
الــشــعــبــيــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
فــالــبــعــض يلجأ  األثــــــر،  عــلــى 
إلى وضع مواد طبيعية لكنها 
ــبـــب تـــهـــيـــجـــا فـــــي الـــجـــرح  تـــسـ
صحيح  بشكل  االلتئام  وعــدم 

وبالتالي أثر غير مقبول.
أما األثر نتيجة العمليات 
المؤثرة  فالعوامل  الجراحية 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ هـــــــــي طــــــريــــــقــــــة الـ
والــخــيــوط الــمــســتــخــدمــة من 
ــراح، طــبــيــعــة جــلــد  ــ ــجـ ــ قـــبـــل الـ
ــة  ــابــ الــــمــــريــــض، درجــــــــة اإلصــ
الجسم،  فــي  الــجــرح  ومنطقة 
ــة  ــالــ ــحــ ــرح والــ ــ ــجــ ــ الــــتــــهــــاب الــ
الـــصـــحـــيـــة والـــفـــئـــة الــعــمــريــة 
وطبعا خبرة الجراح المعالج.
أثـــر  نــمــحــو  أن  لـــنـــا  كـــيـــف 

عالج الجروح أو الندوب؟
ــنــــدب  الــ أو  األثـــــــــر  عـــــــالج 
يــنــقــســم إلـــــى عـــــالج جـــراحـــي 

وغــيــر جــراحــي يــحــدده جــراح 
الــتــجــمــيــل الـــمـــعـــالـــج فــلــيــس 
هـــــنـــــاك بــــــروتــــــوكــــــول مـــحـــدد 

يناسب جميع الحاالت .
وأخــذ  الحالة  تقييم  يتم 
العملية  أو  اإلصــابــة  تفاصيل 
ــم وضــــع خطة  الـــجـــراحـــيـــة، ثـ
ــلــــعــــالج واألخـــــــذ  ــلـــة لــ ــتـــكـــامـ مـ
الــنــدبــة  كـــانـــت  إذا  بـــاالعـــتـــبـــار 
بالنسبة  قــديــمــة،  أو  حــديــثــة 
إلـــى الــنــدب الــحــديــثــة يفضل 
فــيــهــا الـــعـــالج غــيــر الــجــراحــي 
السليكون  كريم  أو  لزقة  مثل 
وعــــدم تــعــرض الــجــرح ألشعة 
وااللــتــزام  الــمــبــاشــرة  الشمس 

بوضع واقي الشمس.
أمــا الــنــدب الــبــارزة فاإلبر 
الكورتيزون الموضعية بتركيز 
ومــــــدة مــعــيــنــة تــعــطــي نــتــائــج 

مرضية لغالبية المرضى.
ــتـــخـــدام الــلــيــزر  يــمــكــن اسـ
في حاالت معينة مثل الندب 
ــذر مــن  ــع الــــحــ الــمــســطــحــة مــ
بالحروق  اإلصــابــة  احتمالية 
ــن قـــبـــل غــيــر  عـــنـــد إجــــرائــــه مــ

المتخصصين في المجال .
في  تحدث  الجروح  بعض 
ــاكـــن حــســاســة فـــي الــجــســم  أمـ

الـــمـــفـــاصـــل  أو  ــه  ــ ــوجـ ــ الـ مـــثـــل 
فــتــتــرك نـــدبـــا بــــــارزة وتــشــوهــا 
واضـــحـــا فــيــهــا قـــد يــؤثــر على 
وظــيــفــة الــعــضــالت وبــالــتــالــي 
ــلــــى الــــحــــركــــة فــيــتــم  تــــؤثــــر عــ
تجميلية  بــعــمــلــيــة  الـــتـــدخـــل 

ترميمية وتكون ضرورية.
وفــــي بــعــض الـــحـــاالت قد 
نـــحـــتـــاج الـــــى حـــقـــن الـــدهـــون 
 depressed حاالت  في  الذاتية 
ــه  ــوجــ الــ فــــــي  وخــــــاصــــــة   scar
لتخفيف األثر واعــادة تناسق 

الوجه.
هـــــــنـــــــاك عــــــــالجــــــــات يـــتـــم 
ــل  ــائــ ـــي وســ ــا فـــ ــهــ الـــــتـــــرويـــــج لــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كعالج 
آلثار الجروح مثل إبر البالزما 
وغيره،  الهيريونك  حمض  أو 
فاعلية  ذات  الــعــالجــات  هـــذه 
محدودة في عالج أثر الجروح 
فقط  فاعلية  لــهــا  تــكــون  وقـــد 

في تحسين آثار البثور.
أن جـــراح  ــنـــاس  الـ يــعــتــقــد 
األثر  إخفاء  يمكنه  التجميل 
يمكنه  أنــه  هي  الحقيقة  لكن 
ــر الـــمـــشـــوه غــيــر  ــ تـــحـــويـــل األثــ

المقبول إلى ما هو مقبول.

يعد مفصل الركبة من أكثر مفاصل الجسم عرضة لضغوط 
ما  نــمــارســهــا،  الــتــي  اليومية  األنــشــطــة  كــثــرة  نتيجة  وذلـــك  كبيرة 
يجعل المفصل عرضة ألمراض الركبة االلتهابية، وإلى ما يعرف 
بمرض تآكل أو احتكاك مفصل الركبة، ويعد هذا المرض شائعًا 
لهم  يتسبب  ما  السن،  كبار  عند  في مجتمعنا، وخصوصًا  بكثرة 
بآالم قد تكون شديدة تودي بهم إلى عدم القدرة على المشي، أو 
صعود الدرج. وتعد عملية استبدال مفصل الركبة من العمليات 
المشي  على  الــقــدرة  وتحسين  األلــم  تخفيف  على  تساعد  التي 
باتباع اإلرشادات الطبية والعالج، وفي هذا الصدد حاورت الخليج 
الــعــظــام والكسور  الــدكــتــور أحــســن بــت اســتــشــاري جــراحــة  الطبي 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
1- ما هي عملية تغيير مفصل الركبة؟

أنجح  من  واحــدة  هي  الكلي  الركبة  مفصل  استبدال  عملية 
جودة  من  تحسن  فهي  الطبي،  المجال  في  الجراحية  العمليات 
الحياة عن طريق تقليل آالم الركبة وتحسن من مستوى الوظيفة 
المتضررة  والغضاريف  العظام  استبدال  والحركة، حيث تتضمن 
آمنة  عملية  وتعتبر  الجودة  عالية  وبالستيكية  معدنية  بسبائك 

وفعالة جدا وتساعد المريض على الحركة بشكل أفضل.
تمت أول عملية الستبدال مفصل الركبة الكلي في مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي فــي يــنــايــر 2013، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت تم 
عملية   150 بمعدل  حاليا  وتجرى  ركبة   1000 من  أكثر  استبدال 

سنويا.
2- ما هي األسباب التي تدعو لتغيير مفصل الركبة؟

التهاب  عــن  الناتج  األلــم  هــو  للعملية  شيوعا  األكــثــر  السبب 
المفاصل التنكسي او كما هو متعارف عليه بالخشونة واحتكاك 
في  تيبسا  ويسبب  تدريجي  بشكل  حدته  تـــزداد  حيث  المفاصل 
مــفــصــل الــركــبــة مــمــا يــحــد مـــن انــشــطــة الــحــيــاة الــيــومــيــة بشكل 
المطاف  ينتهي  األيــام وقد  المشي مع مرور  كبير وتقل مسافات 

بالمريض على كرسي متحرك.
المراحل  العملية في  إجــراء  أهمية  يتفهم  أن  المريض  على 
األولـــى وفــي وضــع صحي جــيــد، فــإن التقدم فــي الــســن قــد يزيد 
لذا  للعملية  مؤهل  غير  المريض  يجعل  مما  الصحية  المشاكل 

يستحسن عدم التأجيل.
2- إذا ما هي األعراض؟

• الشكوى األساسية لدى المرضى الذين يعانون من خشونة 
متقدمة في الركبة هو األلم الذي يزداد حدة مع المشي والوقوف.
ثني  على  الــقــدرة  مــن  يقلل  وهــو  الركبة  فــي مفصل  تيبس   •

الركبة.
• عدم ثبات في الركبة واالنحراف.
• صعوبة في الجلوس على األرض.

• صعوبة في الوقوف من وضعية جلوس.
• صعوبة في صعود ونزول الدرج.

• في بعض الحاالت المتقدمة قد يشعر المريض باأللم حتى 
وهو مستلق على السرير.

- 4 كيف يكون التشخيص؟
يعتمد التشخيص على التاريخ الصحي للمريض، باإلضافة 

بــاألشــعــة السينية  الــدقــيــق وأخـــذ صـــورة  الــســريــري  إلــى الفحص 
للركبتين في وضعية الوقوف.

بعد االطالع على األشعة يتم تصنيف الخشونة الى درجات، 
بدءا بالدرجة األولى وهي درجة بسيطة إلى الدرجة الرابعة وهي 
تعني أن العظام تحتك ببعضها وأن الغضروف المفصلي قد تآكل 

بالكامل.
تغيير  عملية  وبــعــد  قبل  مــحــددة  طبية  عناية  هــنــاك  هــل   -5

مفصل الركبة؟
الـــوزن،  تــكــون أولـــى خــطــوات الــعــالج تحفظية، وهـــي فــقــدان 
وعديل األنشطة اليومية، تناول مسكنات األلم، وتقوية العضالت 

مع العالج الطبيعي وعن طريق التمرين في المنزل.
في حال فشل أولى خطوات العالج في السيطرة على األلم، 
يتم عرض خيار اإلبر مفصلية على مرضى الخشونة من الدرجة 

األولى والثانية.
)متعارف  الهيالورونيك  الكورتيزون وحمض  اإلبر هي  أنواع   
عليها بالزيتية( والبالزما الغنية بالصفائح الدموية هذه اإلبر قد 
تساهم في تأجيل االحتياج الى التدخل الجراحي ولكن مرضى 
الخشونة من الدرجة الرابعة ال يستفيدون عادة من اإلبر وتعرض 
الخشونة  الكلي.. مرضى  الركبة  استبدال مفصل  عملية  عليهم 
من الدرجة الثالثة الذين ال يستجيبون لطرق العالج التحفظي 

فيتم اعطاؤهم خيار التدخل الجراحي.
تبدأ مرحلة تجهيز المريض للعمليات والتي تتضمن إجراء 
وتخطيط  للصدر  السينية  واألشعة  العامة  الــدم  تحاليل  جميع 
القلب. يتم بعد ذلك مراجعة المريض من قبل أخصائي تخدير 
للعملية  تحمله  وقـــدرة  الــمــريــض  لياقة  مــن  يتأكد  بـــدوره  الـــذي 

والتخدير.
في حالة حاجة المريض إلى المعاينة من قبل طبيب القلب 
أو األمراض الصدرية أو الغدد الصماء أو الباطنية، يتم تحويله 
ــى عـــيـــادة األخــصــائــي الــمــعــنــي لــلــتــأكــد مـــن مــالئــمــتــه للتدخل  إلـ

الجراحي.
من  للعملية  للخضوع  مستعد  الــمــريــض  أن  نــتــأكــد  عــنــدمــا 
قبل  ما  ليلة  المستشفى  المريض  إدخــال  يتم  النواحي،  جميع 
العملية أو في صباح يوم العملية، عادة ما تتم العملية تحت تأثير 
التخدير النصفي، وهو آمن أنواع التخدير ويجعل عملية التعافي 

أسهل، كما أنه جيد في التحكم في مستوى األلم.
تستغرق العملية حوالي ساعة إلى ساعة ونصف.

الكلي عملية مؤلمة جدا،  الركبة  إن عملية استبدال مفصل 
والتحكم في األلم دائما ما يشكل تحديا بالنسبة إلى الجراح.

في مستشفى الملك حمد الجامعي تم إجراء أبحاث علمية 
بعد  األلــم  في  للتحكم  أساليب متعددة  فيها مقارنة  تمت  كثيرة 
في  منها  الكثير  نشر  وتم  الكلي،  الركبة  استبدال مفصل  عملية 
المجالت الطبية. نقوم حاليا بالعمل على دراستين في موضوع 

التحكم في األلم بعد عملية استبدال مفصل الركبة الكلي.
ألم، ونقوم أيضا بتخدير  الركبة بمسكنات  عادة نقوم بحقن 

العصب المغذي للركبة لتحسين تجربة المريض بعد العملية.
يتحسن  ذلــك  بعد  ولكن  كبيرا،  تحديا  أسبوعين  أول  يشكل 

األلم ووظيفة الركبة بشكل ملحوظ.
6. هل للعالج الطبيعي دور بعد العملية؟

قبل  طبيعي  معالج  قبل  من  معاينتهم  تتم  المرضى  جميع 
يساعد  وهــذا  العضلية  التقوية  بتمارين  نصحهم  ويتم  العملية 

في التعافي ما بعد العملية.
عالي  الطبيعي  الــعــالج  هــو  العملية  بعد  األمـــور  أهــم  مــن  إن 
الجراحي  اإلجــــراء  هــي  الكلي  الــركــبــة  اســتــبــدال  الــجــودة، عملية 
والنصف اآلخر العالج الطبيعي وإنه ال يجب أن يتوقع المريض 
نتيجة جيدة بعد اإلجراء الجراحي إذا لم يحصل المريض على 

عالج طبيعي جيد.
المريض  يــقــوم  حيث  العملية،  يــوم  الطبيعي  الــعــالج  ويــبــدأ 
بالمشي خارج غرفته في اليوم األول بعد العملية، وصعود الساللم 
بمساعدة المعالج الطبيعي في اليوم الثاني بعد العملية، حوالي 
المستشفى  من  ترخيصهم  يتم  المرضى  من  بالمئة   50 إلى   40

في اليوم الثاني.
المفاصل  اســتــبــدال  لعملية  الــطــبــي  الــفــريــق  أعــضــاء  جميع 
الممرضين،  األطـــبـــاء،  مــن  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
أفضل  لتقديم  يبذلون قصارى جهدهم  الطبيعيين،  المعالجين 

خدمة طبية لمرضانا.
ونستمر  العالمية  المؤسسات  بأفضل  تقارن  للعمل  معاييرنا 
الركبة  اســتــبــدال مفصل  بــعــد عملية  مــمــتــازة  نــتــائــج  تــقــديــم  فــي 

الكلي.

الدكتورة نادية مطر لـ»الخليج الطبي«:

 احذر من العالجات المنزلية وال�شعبية في 

عالج اآثار الندوب وجروح العالجات التجميلية 
جراح التجميل يضع خطة عالجية متكاملة سواء كان العالج جراحيا أو غير جراحي
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كتبت: فاطمة علي
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــت مـــــــراكـــــــز الـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــة عـــن انــضــمــام  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
6 مـــراكـــز صــحــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الــعــاصــمــة ضــمــن مـــشـــروع )اخــتــر 
طــبــيــبــك(، إذ تــم أمـــس فــتــح بــاب 
الموقع  عبر  للبرنامج  التسجيل 
www.phc. اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي  
»احــمــد  ــز   ــراكـ ــمـ الـ gov.bhفي 
عيسى،  مدينة  ســتــرة،  كــانــو،  على 
ــفـــص  يـــــوســـــف انــــجــــنــــيــــر، جـــدحـ
ومـــركـــز الــبــديــع الــصــحــي«، حيث 
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد تطبيق 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي مـــراكـــز مــحــافــظــة 
إطــار  ضمن  والشمالية  المحرق 
لتطوير  المبذولة  الجهود  تعزيز 
مفهوم  وفــق  الصحية  الــخــدمــات 

طب العائلة.
ودعــــــــــــت مـــــــراكـــــــز الـــــرعـــــايـــــة 
حساباتها  عبر  األولــيــة  الصحية 
الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
التابعين  المواطنين  االجتماعي 

إليها  الــمــشــار  الصحية  لــلــمــراكــز 
ــار طــبــيــب  ــيــ ــتــ ــادرة إلــــــى اخــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
منوهة  لديهم،  المفّضل  العائلة 

إلى أّنه سيتم توزيع من لم يبادر 
الشواغر  حسب  على  بالتسجيل 
الــمــتــبــقــيــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــمـــدة 

المحددة للتسجيل.
ويــعــد بــرنــامــج اخــتــر طبيبك 
لمشروع  األساسية  البرامج  أحــد 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ الــــتــــســــيــــيــــر الـــــــــذاتـــــــــي لـ
يــنــدرج  والــــذي  الصحية  الــرعــايــة 
ضــمــن مــظــلــة بـــرنـــامـــج الــضــمــان 
ــنــــي )صـــحـــتـــي(،  ــوطــ الـــصـــحـــي الــ
حــــيــــث يــــتــــم مـــــن خــــاللــــه إتــــاحــــة 
العائلة  لطبيب  االخــتــيــار  حــريــة 
بــربــط كـــل فـــرد مـــع طــبــيــب أســـرة 
مــن اخــتــيــاره، ويــهــدف إلــى تعزيز 
الخدمات  من  المستفيدين  رضا 
ــان اســتــمــراريــتــهــا، وتــعــزيــز  ــمـ وضـ
ــات الـــوقـــائـــيـــة والـــكـــشـــف  الــــخــــدمــ
الــمــبــكــر عــن األمـــــراض كــأمــراض 
السرطان والسكري واالستمرارية 
العالجية  الــخــدمــات  تــطــويــر  فــي 
الصحية  ــوادر  ــكـ الـ تــقــدمــهــا  الــتــي 
ــايــــة  ــهــــج الــــرعــ ــلــــة وفـــــــق نــ الــــمــــؤهــ
باالعتبار  أخــًذا  االولية  الصحية 
الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة وإذكـــــاء 
ــي بـــالـــســـلـــوكـــيـــات الــصــحــيــة  ــوعــ الــ
لــتــحــســيــن جــــودة الــحــيــاة، ويــأتــي 

التغطية  تحقيق  إطـــار  فــي  ذلــك 
الصحية الشاملة وتعزيز الجودة 
الخدمات  تقديم  في  والتنافسية 
ــيـــة بـــمـــا يـــلـــبـــي تــطــلــعــات  الـــصـــحـ

المستفيدين.
الرعاية  وقــد حــرصــت مــراكــز 
ــة عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــع نــــطــــاق  ــيــ ــوســ ــتــ اإلجـــــــــــــــــــراءات لــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا 
مـــن خــــالل الــعــمــل بــفــريــق يــقــدم 
ــة وتـــمـــريـــضـــيـــة  ــيــ ــبــ خـــــــدمـــــــات طــ
ــق مــفــهــوم  وخـــدمـــات مــســانــدة وفــ
الرعاية الصحية األولية، وتعزيز 
الــتــواصــل الــفــعــال مـــع الــمــرضــى 
الصحية  للمراكز  الــزيــارات  أثناء 
التطبيب  خــدمــات  خـــالل  مــن  أو 
عــن بــعــد وتــقــويــة نــظــم وخــدمــات 
ــة  ــيـ اإلحــــالــــة بـــيـــن الـــرعـــايـــة األولـ
ــانـــويـــة، حــيــث تــعــد الــرعــايــة  ــثـ والـ
االتصال  حلقة  األولية  الصحية 
األولــــــــى لـــلـــمـــرضـــى مــــع الـــنـــظـــام 

الصحي.

بعد تطبيقه بالمراكز ال�شحية في المحرق وال�شمالية..

فتح باب الت�ص���جيل لبرنامج اخت���ر طبيبك في مراك���ز العا�صمة 

} جانب من االحتفال.

خالل رعايتها وحضورها حفل افتتاح 
المستجدين  للطلبة  التعريفي  األســبــوع 
للعام الدراسي 2022 -2023 الذي نظمته 
الــجــامــعــة األهــلــيــة فــي الــحــرم الــجــامــعــي، 
أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي على ضرورة تكثيف الجهود 
للنهوض بآفاق البحث العلمي واألكاديمي 
ــة الــعــلــمــيــة  ــانــ وتــحــقــيــق الــــجــــودة والــــرصــ
بمؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بجودة 
البحرين، حيث هنأت  التعليم في مملكة 

األمـــيـــن الـــعـــام جــمــيــع الــطــلــبــة والــهــيــئــات 
ــي  ــدراسـ األكـــاديـــمـــيـــة واإلداريـــــــــة بـــالـــعـــام الـ
واألســاتــذة  بالجامعة  وتعريفهم  الجديد 
األكاديميين والخطط الدراسية في حدث 
الدراسة حضورًيا في  هو األول منذ عودة 

الجامعات.
الشيخة  د.  ــادت  ــ اشـ الــحــفــل،  وخــــالل 
رنـــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بــــن دعــــيــــج آل خــلــيــفــة 
هذه  تنظيم  في  األهلية  الجامعة  بجهود 
ومساندتهم،  طلبتها  الحتضان  الفعالية 
كونها  المرحلة  هــذه  أهمية  على  مــشــددًة 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن الــتــعــلــيــم عـــن ُبــعــد 

األمين  كما وجهت  المباشر.  التعليم  إلى 
في  تمثلت  والتي  للطلبة  النصائح  العام 
توعيتهم بالحرص على اختيار التخصص 
المناسب وبناء المستقبل من خالله، إلى 
والتوسع  االختيار  بمرونة  التفكير  جانب 
في التخصصات والحصول على الدرجات 
الخريج  أو  الــطــالــب  ُتــؤهــل  الــتــي  العلمية 
الرتقاء المناصب العالية وتوسعة مداركه 

العلمية والمعرفية.
ــيــــس الــجــامــعــة  ــبـــر رئــ ــن جـــهـــتـــه عـ ــ ومــ
عن  الــعــالــي  منصور  البروفيسور  األهــلــيــة 
شكره د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 

التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
ومشاركتها  رعايتها  على  العالي  التعليم 
حفل الطلبة المستجدين، مؤكًدا الجهود 
التعليم  بــذلــهــا مــجــلــس  الــتــي  الــمــشــكــورة 
الــعــالــي وحــرصــه عــلــى تــقــديــم كــل مــا هو 
ــي االرتـــــقـــــاء بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي  يـــصـــب فــ
ونمائه. معربًا عن عميق تقديره وامتنانه 
دعم  األهلية من  الجامعة  به  لما تحظى 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، وهــــو مـــا يعكس 
مدى االهتمام بقطاع التعليم في مملكة 

البحرين.

خالل حفل الطلبة الم�شتجدين بالجامعة الأهلية.. الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

�صرورة تكثيف الجهود للنهو�ض بالبحث العلمي والأكاديمي وتحقيق الجودة

النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  اجتمع 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم نـــائـــب رئـــيـــس مكتب  ــ وزيـ
الــتــربــيــة الـــدولـــي فــي جــنــيــف الــتــابــع لمنظمة 
الــيــونــســكــو مــمــثــل الــمــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
المكتب مع الدكتور دارم طباع وزير التربية في 
الجمهورية العربية السورية، خالل مشاركتهما 

فـــي قــمــة تــحــويــل الــتــعــلــيــم بــمــقــر األمـــــم الــمــتــحــدة 
خالل  وتم  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  بنيويورك 
التعليم  بــشــؤون  المتعلقة  القضايا  بحث  االجتماع 
قمة  في  المدرجة  والموضوعات  العربي،  العالم  في 
تحويل التعليم، إضافًة إلى العالقات التعليمية بين 

مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية.

مــبــارك  الــدكــتــور محمد  أكـــد 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
ــدارس أهــمــيــة الـــشـــراكـــة بين  ــمــ الــ
الحكومية  المدرسية  المؤسسات 
والـــقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــمــيــة بـــــوزارة 
والتعليم مع مركز ناصر  التربية 
لـــلـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب الــمــهــنــي، 
ــوم  ــقـ ــدور الـــــــــذي يـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــدًا بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
بــــه الـــمـــركـــز فــــي تـــعـــزيـــز مــفــهــوم 
مد  فــي  والمهني  الفني  التعليم 
المؤسسات  مــع  الــتــواصــل  جــســور 
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم 
والــتــدريــب الــمــهــنــي والــمــؤســســات 
الـــمـــوازيـــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص. 
ــام لـــشـــؤون  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــمــ وأشـــــــــار الــ
المدارس إلى أن المرحلة المقبلة 
ســـــوف تـــشـــهـــد تـــكـــامـــاًل بـــيـــن دور 
الفني  التعليم  ومــعــاهــد  ــدارس  مـ
للتأهيل  نــاصــر  ومــركــز  والــمــهــنــي 
والــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي، مــــن خـــالل 
إجــراء األبــحــاث وتــبــادل الخبرات 

التي  المقومات  مــن  واالســتــفــادة 
للتأهيل  ناصر  مركز  بها  يتمتع 
والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي، لــيــس فقط 
ــة تــعــلــيــمــيــة  ــســ ــؤســ بــــاعــــتــــبــــاره مــ
ــة، وإنــــمــــا أيــــًضــــا مـــركـــزًا  ــيــ مــــدرســ

ألبحاث الذكاء االصطناعي.
مــــن جـــانـــبـــه كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
المدير  النعيمي  نــاصــر  عــبــداهلل 
للتأهيل  ناصر  لمركز  التنفيذي 
المركز  أن  عن  المهني  والتدريب 
ــلــــى تــــرســــيــــخ مــفــاهــيــم  ــعـــمـــل عــ يـ
ــوم  ــلــ الــــــذكــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي وعــ
الــدراســيــة،  فــي مناهجه  الــفــضــاء 
ــات مــع  ــ ــراكــ ــ حـــيـــث أبــــــــرم عــــــدة شــ
الحكومية  الــمــؤســســات  مختلف 
ذلك،  إنجاز  سبيل  في  والخاصة 
وزارة  ــــع  مـ الــــشــــراكــــة  أن  مـــبـــيـــًنـــا 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــمــؤســســات 
والقطاعات التعليمية، يعد جزءًا 
مد جسور  على  المركز  عمل  من 
المؤسسات  بين مختلف  التعاون 

بــهــدف الــقــيــام بــــدوره الـــرائـــد في 
قطاع التعليم والتدريب.

ــيـــع  ــوقـ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل تـ
مــذكــرة تفاهم فــي مــجــال الــذكــاء 
التربية  وزارة  بــيــن  االصــطــنــاعــي 

للتأهيل  نــاصــر  ومــركــز  والتعليم 
وزارة  بــمــقــر  الــمــهــنــي  ــتـــدريـــب  والـ
بمدينة عيسى،  والتعليم  التربية 
حيث ترتكز أهداف هذه المذكرة 
ــبــــرات وإجــــــراء  ــادل الــــخــ ــبــ عـــلـــى تــ

واالســتــفــادة  المشتركة  األبــحــاث 
مــن مــقــومــات الــطــرفــيــن، بــمــا في 
ــبـــرات،  ــتـ ــعـــامـــل والـــمـــخـ ذلـــــك الـــمـ
الــذكــاء  فــي دعــم وتــطــويــر مناهج 

االصطناعي.

»التربية« و»مركز نا�صر« يبرمان مذكرة تفاهم في الذكاء ال�صطناعي

} خالل توقيع االتفاقية.

ــق إعـــــــداد اإلطـــــــار الـــمـــوحـــد لــلــمــراجــعــة  ــريـ عـــقـــد فـ
هيئة  بين  المشترك   - األكاديمي  واالعتماد  المؤسسية 
 - الــعــالــي  التعليم  ومجلس  والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة 
ــار موحد  إطــ إعــــداد  آلــيــات  لــمــنــاقــشــة  األول؛  اجــتــمــاعــه 
للمراجعات المؤسسية، والذي سيترتب عليه قرار منح 
االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة 

البحرين، وذلك يوم األحد الموافق 18 سبتمبر 2022. 
تضافر  أهمية  مــن  انــطــالًقــا  الفريق  تشكيل  ويــأتــي 
الجهود بين الهيئة والمجلس، يتولى الفريق المشترك 
عدًدا من المهام تتمثل في وضع إطار موحد للمراجعات 
أحكامها،  إصـــدار  فــي  الهيئة  عليه  تعتمد  المؤسسية؛ 
ويعتمد عليه المجلس في منح االعتماد، بحيث ُتصبح 
الــمــراجــعــات الــتــي تــجــريــهــا الــهــيــئــة وفـــًقـــا لــهــذا اإلطـــار 
االعتماد  منح  لعملية  الــرئــيــس  الــمــدخــل  هــي  الــمــوحــد 
من ِقَبِل مجلس التعليم العالي، كذلك سيتولى الفريق 
الهيئة  عــمــل  بــيــن  للتنسيق  واضــحــة  آلــيــة  وضـــع  مهمة 

وعمل المجلس، بحيث تتالفى أي ازدواجية في المهام أو 
االختصاصات فيما بينهما، ومن المتوقع أن يسهم ذلك 
مؤسسات  على  للمراجعات  اإلعـــداد  عــبء  تخفيف  فــي 
فريق  ويــتــكــون  الــبــحــريــن.   مملكة  فــي  الــعــالــي  التعليم 
هيئة جودة التعليم والتدريب من عضوية كل من: مدير 
الدكتورة  العالي  التعليم  مؤسسات  أداء  مراجعة  إدارة 
الشيخة لبنى آل خليفة، ومستشاَرْي الشؤون األكاديمية 
في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الدكتورة 
سارة  واألســتــاذة  اإلكيابي،  سلوى  والدكتورة  عبيد،  هالة 
فيتكون من  العالي،  التعليم  فريق مجلس  أما  عصام.  
عــضــويــة كــل مـــن: رئــيــس قــســم تــطــويــر الــبــحــث العلمي 
االعتماد  معايير  قسم  ورئيس  بوعالي،  أمينة  الدكتورة 
بــإدارة  وأخصائي  بــودالمــة،  عبير  الدكتورة  والتراخيص 
اعتماد  وأخصائي  الباز،  أحمد  الدكتور  العلمي  البحث 
أول  تربوي  وأخصائي  فــرج،  عمر  الدكتور  أول  أكاديمي 

األستاذة أمل القاسمي. 

»جودة التعليم« و»التعليم العالي« يبحثان اإعداد اإطار موحد للمراجعات الموؤ�ص�صية

} جانب من االجتماع.

وزي������را ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال��ب��ح��ري��ن و���ص��وري��ا
يبحث���ان �ص���وؤون التعلي���م ف���ي العال���م العرب���ي

} وزير التربية ونظيره السوري.

} خالل تسلم الجائزة.

الخليجي ال�����ص��ح��ة  م��ج��ل�����ض  ع����ام  م��دي��ر 
يت�صلم جائزة ال�صيخ عي�صى بن علي للعمل التطوعي

تسلم مدير عام مجلس 
األستاذ  الخليجي  الصحة 
ــيـــل جـــائـــزة  ســلــيــمــان الـــدخـ
سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي 
الثانية عشرة،  في نسختها 
وذلك عرفانا لما قدمه من 
اســـهـــامـــات جــلــيــلــة وكــبــيــرة 
خــالل  المجلس  قــيــادة  فــي 
جــائــحــة كـــورونـــا والــتــصــدي 

لها.
وتــــــــم تـــخـــصـــيـــص الـــنـــســـخـــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة لــتــكــريــم الـــكـــوادر 
الــعــربــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــفــوف 
األمــــامــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 
كــورونــا )كــوفــيــد-19(، الـــذي يأتي 
عرفانًا من الجائزة بعطاءات هذه 
النخبة المتميزة الذين يواصلون 
شجاعة  بكل  ونــهــارًا  لــيــاًل  العمل 
المخاطر،  كــل  متحدين  وبسالة 

فإن الجائزة تستهدف في المقام 
األعــــمــــال  هــــــذه  تـــشـــجـــيـــع  األول 
الــتــي لها آثــارهــا اإليــجــابــيــة على 
الــمــجــتــمــع وخـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
تــفــشــي هــــذه الــجــائــحــة، فــتــكــريــم 
تــكــريــم للعطاء  الـــكـــوادر هــو  هـــذه 
ــانــــي الـــمـــخـــلـــص، ووســيــلــة  اإلنــــســ
يجب  مضيئة  كنماذج  لتقديمهم 
الـــشـــبـــاب  قـــبـــل  ــن  ــ مـ تـــحـــتـــذى  أن 

واالستفادة منها ودعمها.

التربية  قــســم  أطــلــق 
وزارة  ــي  ــ فــ الــــريــــاضــــيــــة 
التربية والتعليم مشروع 
ــل الـــــتـــــراكـــــمـــــي  ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــ
اإللــــكــــتــــرونــــي لــلــطــالــب 
ــفـــظ  الــــــــــــــذي يـــــتـــــيـــــح حـ
درجات اختبارات اللياقة 
ــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الـ

بالصحة.
وتـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل هـــــــــــذه 
ــول،  ــطــ ــارات: الــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ االخــ
والـــــــوزن، والـــجـــلـــوس من 
الـــرقـــود، وقــــوة الــقــبــضــة، 
مترا   20 جـــري  واخــتــبــار 
إضافة  المراحل،  متعدد 
البدنية  االختبارات  إلى 
الــحــركــيــة وتــضــم الــوثــب 
50 مترا،  وعــدو  الطويل، 
والــــــــجــــــــري الــــمــــكــــوكــــي، 
والتعلق، وهو ما سيتيح 
لـــلـــطـــالـــب والـــقـــائـــمـــيـــن 
الرياضية  التربية  على 
على  التعرف  المدرسية 
تــــطــــور الـــطـــالـــب ورصــــد 
الجانب  فــي  المتفوقين 
ــهـــم  ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ الـــــبـــــدنـــــي ومـ
وصــقــلــهــم فــــي مــخــتــلــف 
الــــــــريــــــــاضــــــــات. ويـــعـــمـــل 
الــــــنــــــظــــــام بــــشــــكــــل آلـــــي 
بتقدير الدرجات وتزويد 
الــطــلــبــة بــمــســتــواهــم في 
وفــقــًا للفئة  كــل اخــتــبــار 

العمرية والجنس.
العام  انــطــالق  ومــنــذ 
الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد تــم 
مــــن 147  أكــــثــــر  اخـــتـــبـــار 
ألـــف طــالــب وطــالــبــة في 
وتــعــلــيــقــا  مـــــــدارس.   210
عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــــــك، قـــــالـــــت 
العنزور  كفاية  األســتــاذة 

للخدمات  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 
هذا  إطــالق  »يأتي  التعليمية: 
مع  تماشيًا  النوعي  المشروع 
الرياضة  تطوير  إلــى  تطلعنا 
مبادرات  خالل  من  المدرسية 
قادرة  فاعلية  وذات  استثنائية 
على إحداث تغيير ملموس في 
مــخــرجــاتــهــا. ويــعــتــبــر مــشــروع 
اإللكتروني  التراكمي  السجل 
إحدى المبادرات ضمن حزمة 
أجل  من  نعمل  التي  التطوير 
تنفيذها بهدف أن يواصل هذا 
العملية  الجزء الجوهري من 
الحافلة  مسيرته  التعليمية 
يكون  وأن  واإلنـــجـــاز  بــالــنــجــاح 
رافدًا حقيقيًا لألندية وصانعًا 

لألبطال«.
ــائــــج  ــتــ نــ »إن  وتـــــــابـــــــعـــــــت: 
االخــــتــــبــــارات ســـتـــكـــون نـــافـــذة 
مــهــمــة لـــمـــعـــرفـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــرات الـــحـــيـــويـــة عــلــى  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ الـ
سيما  وال  الــوطــنــي،  الــصــعــيــد 
الــخــاص  الــجــســم  مــؤشــر كتلة 
بــالــتــعــرف عــلــى مــــدى انــتــشــار 
ــيــــن الـــطـــلـــبـــة فــي  الـــســـمـــنـــة بــ
الــمــدارس. نحن مــتــأكــدون أن 
عالمة  سيشكل  المشروع  هذا 

فـــارقـــة فـــي مــســيــرة الــريــاضــة 
المدرسية«.

ــــدوره، قـــال الــدكــتــور نــادر  بـ
التربية  قــســم  رئــيــس  جــمــالــي 
ــورون  ــة: »نـــحـــن فـــخـ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
بــإطــالق هـــذا الــمــشــروع الــذي 
عــمــلــنــا عــلــيــه جـــاهـــديـــن لــمــا 
المميزات  مــن  الكثير  مــن  لــه 
اإليـــجـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة بــرصــد 
الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن فــــــي الـــجـــانـــب 
الذين  البدني، وكذلك معرفة 
لهم  أن نضع  إلــى  بحاجة  هم 
ــة، وســـيـــســـهـــم  ــيــ ــحــ بـــــرامـــــج صــ
الطالب  تعريف  في  البرنامج 
رحلته  طــوال  البدني  بتطوره 
ــراء  إجــ إذ ســيــتــم  الـــمـــدرســـيـــة، 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ االخـــــتـــــبـــــارات وإدخـ

البرنامج في كل عام«.
ــز هــــذه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف: »أنـ
بالشكر  أتــقــدم  ألن  المناسبة 
عملوا  مــن  لجميع  والــتــقــديــر 
يرى  المشروع حتى  على هذه 
الــنــور هــذا الــعــام مــع انطالقة 
الــســنــة الـــدراســـيـــة بــالــتــزامــن 
مـــــــع اســــــتــــــعــــــدادنــــــا إلطـــــــالق 
الرياضة  فــي  جــديــدة  مشاريع 

المدرسية«.

اختبار اأكثر من 147 األف طالب وطالبة

ال��ط��ال��ب  ���ص��ج��ل  ت��ط��ل��ق  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
ال���ت���راك���م���ي الإل����ك����ت����رون����ي ل��ل��ري��ا���ص��ة

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

P  18

Link

Link

P  18

Link

تتحكم عقولنا في كل شيء نفكر فيه ونشعر به، وتخزن 
ذكرياتنا واستعادتها في أي وقت. وثمة أمراض تعطل عقل 
الشخص عن العمل بصورة سليمة وأشهرها على اإلطالق.. 
)القدرة  اإلدراكية  الوظائف  الخرف وهو مرض تتضرر فيه 
والسلوكية(  العاطفية  )الوظائف  والعقلية  التفكير(  على 
التفكير،  على  والــقــدرة  الــذاكــرة  تــدريــجــي  وبشكل  ويلمس 
واإللمام من حيث الزمان والمكان، والقدرة على تشخيص 

ووصف األشخاص واألشياء.
عقب ذلك يطرأ انخفاض تدريجي أيضًا على المقدرة 

بالقيام باألعمال اليومية وعلى التواصل مع المحيطين.
أشــهــرهــا  الــخــرف  ــى  إلـ ــؤدي  تــ أن  أمــــراض يمكنها  ــدة  عـ
بدون  المسنين  أغلب  على  يظهر  الــذي  المرض  الزهايمر 

سبب واضح.
قاسية كلمة »الخرف« فعند استخدامها ال أخفي عليكم 
لإلصابة  معرض  فالجميع  الــخــوف  وبعض  بالحزن  أشعر 
بأي نوع من األمراض، وخصوصا مع ارتفاع نسبة اإلصابة 

باألمراض واألوبئة في الفترة األخيرة وبشكل ملحوظ. 
ــة  ــ ــدي دراســـــــة نـــشـــرت فــــي دوريـ ــ ــى يـ ــ ــى أن وصـــلـــت إلـ ــ إلـ
التي تقلل مــن خطر  الــعــادات  وكــانــت تشمل  )نــيــورولــوجــي( 
اعلى،  وراثـــي  المعرضين لخطر  األشــخــاص  لــدى  اإلصــابــة 
بالتالي الوضع أفضل لألشخاص الذين ليس لديهم تاريخ 

عائلي سابق.
وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط 
الصحي  الـــوزن  على  والمحافظة  الصحي  واألكـــل  اليومي، 
ضغِط  مستوى  على  والحفاظ  التدخين،  وعــدَم  المطلوب 
السكر  نسبة  وتقليل  الكوليسترول،  على  والسيطرَة  الــدم 

في الدم.
جمعت الدراسة أكثر من ثمانية آالف شخص وتابعتهم 
تحت نمط حياة صحي مدة ثالثين عاما وأثبتت أنه حتى 
ضين لخطر وراثي أعلى فإن  بالنسبة إلى األشخاص المعرَّ
العيش بنمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم 

مخاطر أقل لإلصابة بالخَرف.
الــدراســة لحمايتنا عند  فــي  ذكـــرت  الــتــي  الــعــادات  تلك 
الــتــي تحمينا من  الـــعـــادات نفسها  الــخــرف هــي  الــكــبــر مــن 
اإلصــابــة مــن أمـــراض عــديــدة وخــطــيــرة، أعــلــم أنــكــم جميعا 
تعرفونها جيدا وذكرناها أكثر من مرة فال تهملوا المحافظة 

عليها بل اجعلوها درعا وسالحا ضد األمراض.
يــســابــق الــعــلــم الـــزمـــن وتــســتــمــر الــــدراســــات واألبـــحـــاث 
ونصائح األطباء ويبقى نمط الحياة الصحي في المقدمة 

دائمًا.

درع لحمايتنا من »الخرف«

العدد )16251( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 24 صفر 1444هـ - 20 سبتمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز أستر يرحب بانضمام الدكتورة مروة الفردان 
الدكتورة  انضمام  استر  يعلن مركز 
الــفــردان طبيبة أســنــان عــام إلى  مـــروة 
ــادة طـــب األســنــان  ــيـ فــريــقــه الــطــبــي وعـ
المركز  يقدم  المناسبة  وبــهــذه  بسند، 
عـــروضـــا حــصــريــة فـــي عـــيـــادة األســنــان 
ــنـــان مـــع اســتــشــارة  مــنــهــا تــنــظــيــف األسـ
لفترة  دنانير   7 بقيمة  فقط  الطبيبة 

محدودة. 
ــر.. اجـــعـــل ابــتــســامــتــك  ــتــ مـــركـــز أســ

جذابة.
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يــعــد أكــثــر مـــا يــشــغــل بــال 
الــمــريــض أو الــشــخــص الــذي 
يــتــعــرض لــبــعــض الـــجـــروح أو 
الحروق في جسده هو كيفية 
ــلـــك اآلثــــــــار بــالــشــكــل  عـــــالج تـ
والـــذي  الــصــحــيــح  التجميلي 
يضمن له عدم ظهورها بشكل 
واضح على جسده بشكل عام 
أو على المكان المصاب بشكل 
خــــــاص. فــــي الــــحــــوار الــتــالــي 
ســنــتــعــرف عــلــى الـــحـــلـــول مع 
الدكتورة نادية مطر استشاري 
والــتــرمــيــم  التجميل  جــراحــة 
كلينيك(  بــنــاديــة   ( والـــحـــروق 
الـــــحـــــاصـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــــبــــــورد 
الــعــربــي فــي الــجــراحــة وعضو 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة 
االيرلندية، الزمالة الفرنسية 

في جراحة التجميل.
آثار الجروح والندوب كيف 

تؤثر على المرضى؟ 
الــجــروح والــخــدوش شيء 
ــال  ــفـ شــــائــــع الــــــحــــــدوث لـــألطـ
والبالغين وتترك أثرا أو ندبا، 
تشوه  وأحــيــانــا  واضـــح  بعضها 
غير مقبول. وتعرف بأنها هي 
على  للحفاظ  الــجــســم  قـــدرة 
خــاليــاه بــعــد الــتــعــرض لجرح 

لاللتئام  عملية طبيعية  وهي 
الكوالجين  مـــادة  ــراز  إفــ ويــتــم 
المتضررة،  المنطقة  إلصالح 
تبدأ  مختلفة  بمراحل  ويــمــر 
ســنــتــيــن  إلــــــى  يــــومــــا   21 ــن  ــ مـ
ولــــذلــــك نــــالحــــظ تـــغـــيـــرا فــي 

شكل ولون األثر مع الوقت.
ــل بـــــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــر مــــــــا يـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
ــتـــعـــرض  الــــشــــخــــص الــــــــــذي يـ
لــــجــــرح فـــــي جــــســــده نــتــيــجــة 
هو  إصابة  أو  جراحية  عملية 
كيفية عالج أثر الجرح بطرق 

الــــعــــالج الـــصـــحـــيـــحـــة، هــنــاك 
عوامل كثيرة تؤثر على وضوح 
منها  الجرح  التئام  بعد  األثر 
عمق الجرح وطريقة عالجه.

ــــى الـــجـــروح  فــبــالــنــســبــة إلـ
يجب  العميقة  أو  السطحية 
عـــالجـــهـــا عـــنـــد الــمــخــتــصــيــن، 
أو  الـــمـــنـــزلـــيـــة  فــــالــــعــــالجــــات 
الــشــعــبــيــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
فــالــبــعــض يلجأ  األثــــــر،  عــلــى 
إلى وضع مواد طبيعية لكنها 
ــبـــب تـــهـــيـــجـــا فـــــي الـــجـــرح  تـــسـ
صحيح  بشكل  االلتئام  وعــدم 

وبالتالي أثر غير مقبول.
أما األثر نتيجة العمليات 
المؤثرة  فالعوامل  الجراحية 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ هـــــــــي طــــــريــــــقــــــة الـ
والــخــيــوط الــمــســتــخــدمــة من 
ــراح، طــبــيــعــة جــلــد  ــ ــجـ ــ قـــبـــل الـ
ــة  ــابــ الــــمــــريــــض، درجــــــــة اإلصــ
الجسم،  فــي  الــجــرح  ومنطقة 
ــة  ــالــ ــحــ ــرح والــ ــ ــجــ ــ الــــتــــهــــاب الــ
الـــصـــحـــيـــة والـــفـــئـــة الــعــمــريــة 
وطبعا خبرة الجراح المعالج.
أثـــر  نــمــحــو  أن  لـــنـــا  كـــيـــف 

عالج الجروح أو الندوب؟
ــنــــدب  الــ أو  األثـــــــــر  عـــــــالج 
يــنــقــســم إلـــــى عـــــالج جـــراحـــي 

وغــيــر جــراحــي يــحــدده جــراح 
الــتــجــمــيــل الـــمـــعـــالـــج فــلــيــس 
هـــــنـــــاك بــــــروتــــــوكــــــول مـــحـــدد 

يناسب جميع الحاالت .
وأخــذ  الحالة  تقييم  يتم 
العملية  أو  اإلصــابــة  تفاصيل 
ــم وضــــع خطة  الـــجـــراحـــيـــة، ثـ
ــلــــعــــالج واألخـــــــذ  ــلـــة لــ ــتـــكـــامـ مـ
الــنــدبــة  كـــانـــت  إذا  بـــاالعـــتـــبـــار 
بالنسبة  قــديــمــة،  أو  حــديــثــة 
إلـــى الــنــدب الــحــديــثــة يفضل 
فــيــهــا الـــعـــالج غــيــر الــجــراحــي 
السليكون  كريم  أو  لزقة  مثل 
وعــــدم تــعــرض الــجــرح ألشعة 
وااللــتــزام  الــمــبــاشــرة  الشمس 

بوضع واقي الشمس.
أمــا الــنــدب الــبــارزة فاإلبر 
الكورتيزون الموضعية بتركيز 
ومــــــدة مــعــيــنــة تــعــطــي نــتــائــج 

مرضية لغالبية المرضى.
ــتـــخـــدام الــلــيــزر  يــمــكــن اسـ
في حاالت معينة مثل الندب 
ــذر مــن  ــع الــــحــ الــمــســطــحــة مــ
بالحروق  اإلصــابــة  احتمالية 
ــن قـــبـــل غــيــر  عـــنـــد إجــــرائــــه مــ

المتخصصين في المجال .
في  تحدث  الجروح  بعض 
ــاكـــن حــســاســة فـــي الــجــســم  أمـ

الـــمـــفـــاصـــل  أو  ــه  ــ ــوجـ ــ الـ مـــثـــل 
فــتــتــرك نـــدبـــا بــــــارزة وتــشــوهــا 
واضـــحـــا فــيــهــا قـــد يــؤثــر على 
وظــيــفــة الــعــضــالت وبــالــتــالــي 
ــلــــى الــــحــــركــــة فــيــتــم  تــــؤثــــر عــ
تجميلية  بــعــمــلــيــة  الـــتـــدخـــل 

ترميمية وتكون ضرورية.
وفــــي بــعــض الـــحـــاالت قد 
نـــحـــتـــاج الـــــى حـــقـــن الـــدهـــون 
 depressed حاالت  في  الذاتية 
ــه  ــوجــ الــ فــــــي  وخــــــاصــــــة   scar
لتخفيف األثر واعــادة تناسق 

الوجه.
هـــــــنـــــــاك عــــــــالجــــــــات يـــتـــم 
ــل  ــائــ ـــي وســ ــا فـــ ــهــ الـــــتـــــرويـــــج لــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كعالج 
آلثار الجروح مثل إبر البالزما 
وغيره،  الهيريونك  حمض  أو 
فاعلية  ذات  الــعــالجــات  هـــذه 
محدودة في عالج أثر الجروح 
فقط  فاعلية  لــهــا  تــكــون  وقـــد 

في تحسين آثار البثور.
أن جـــراح  ــنـــاس  الـ يــعــتــقــد 
األثر  إخفاء  يمكنه  التجميل 
يمكنه  أنــه  هي  الحقيقة  لكن 
ــر الـــمـــشـــوه غــيــر  ــ تـــحـــويـــل األثــ

المقبول إلى ما هو مقبول.

يعد مفصل الركبة من أكثر مفاصل الجسم عرضة لضغوط 
ما  نــمــارســهــا،  الــتــي  اليومية  األنــشــطــة  كــثــرة  نتيجة  وذلـــك  كبيرة 
يجعل المفصل عرضة ألمراض الركبة االلتهابية، وإلى ما يعرف 
بمرض تآكل أو احتكاك مفصل الركبة، ويعد هذا المرض شائعًا 
لهم  يتسبب  ما  السن،  كبار  عند  في مجتمعنا، وخصوصًا  بكثرة 
بآالم قد تكون شديدة تودي بهم إلى عدم القدرة على المشي، أو 
صعود الدرج. وتعد عملية استبدال مفصل الركبة من العمليات 
المشي  على  الــقــدرة  وتحسين  األلــم  تخفيف  على  تساعد  التي 
باتباع اإلرشادات الطبية والعالج، وفي هذا الصدد حاورت الخليج 
الــعــظــام والكسور  الــدكــتــور أحــســن بــت اســتــشــاري جــراحــة  الطبي 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
1- ما هي عملية تغيير مفصل الركبة؟

أنجح  من  واحــدة  هي  الكلي  الركبة  مفصل  استبدال  عملية 
جودة  من  تحسن  فهي  الطبي،  المجال  في  الجراحية  العمليات 
الحياة عن طريق تقليل آالم الركبة وتحسن من مستوى الوظيفة 
المتضررة  والغضاريف  العظام  استبدال  والحركة، حيث تتضمن 
آمنة  عملية  وتعتبر  الجودة  عالية  وبالستيكية  معدنية  بسبائك 

وفعالة جدا وتساعد المريض على الحركة بشكل أفضل.
تمت أول عملية الستبدال مفصل الركبة الكلي في مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي فــي يــنــايــر 2013، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت تم 
عملية   150 بمعدل  حاليا  وتجرى  ركبة   1000 من  أكثر  استبدال 

سنويا.
2- ما هي األسباب التي تدعو لتغيير مفصل الركبة؟

التهاب  عــن  الناتج  األلــم  هــو  للعملية  شيوعا  األكــثــر  السبب 
المفاصل التنكسي او كما هو متعارف عليه بالخشونة واحتكاك 
في  تيبسا  ويسبب  تدريجي  بشكل  حدته  تـــزداد  حيث  المفاصل 
مــفــصــل الــركــبــة مــمــا يــحــد مـــن انــشــطــة الــحــيــاة الــيــومــيــة بشكل 
المطاف  ينتهي  األيــام وقد  المشي مع مرور  كبير وتقل مسافات 

بالمريض على كرسي متحرك.
المراحل  العملية في  إجــراء  أهمية  يتفهم  أن  المريض  على 
األولـــى وفــي وضــع صحي جــيــد، فــإن التقدم فــي الــســن قــد يزيد 
لذا  للعملية  مؤهل  غير  المريض  يجعل  مما  الصحية  المشاكل 

يستحسن عدم التأجيل.
2- إذا ما هي األعراض؟

• الشكوى األساسية لدى المرضى الذين يعانون من خشونة 
متقدمة في الركبة هو األلم الذي يزداد حدة مع المشي والوقوف.
ثني  على  الــقــدرة  مــن  يقلل  وهــو  الركبة  فــي مفصل  تيبس   •

الركبة.
• عدم ثبات في الركبة واالنحراف.
• صعوبة في الجلوس على األرض.

• صعوبة في الوقوف من وضعية جلوس.
• صعوبة في صعود ونزول الدرج.

• في بعض الحاالت المتقدمة قد يشعر المريض باأللم حتى 
وهو مستلق على السرير.

- 4 كيف يكون التشخيص؟
يعتمد التشخيص على التاريخ الصحي للمريض، باإلضافة 

بــاألشــعــة السينية  الــدقــيــق وأخـــذ صـــورة  الــســريــري  إلــى الفحص 
للركبتين في وضعية الوقوف.

بعد االطالع على األشعة يتم تصنيف الخشونة الى درجات، 
بدءا بالدرجة األولى وهي درجة بسيطة إلى الدرجة الرابعة وهي 
تعني أن العظام تحتك ببعضها وأن الغضروف المفصلي قد تآكل 

بالكامل.
تغيير  عملية  وبــعــد  قبل  مــحــددة  طبية  عناية  هــنــاك  هــل   -5

مفصل الركبة؟
الـــوزن،  تــكــون أولـــى خــطــوات الــعــالج تحفظية، وهـــي فــقــدان 
وعديل األنشطة اليومية، تناول مسكنات األلم، وتقوية العضالت 

مع العالج الطبيعي وعن طريق التمرين في المنزل.
في حال فشل أولى خطوات العالج في السيطرة على األلم، 
يتم عرض خيار اإلبر مفصلية على مرضى الخشونة من الدرجة 

األولى والثانية.
)متعارف  الهيالورونيك  الكورتيزون وحمض  اإلبر هي  أنواع   
عليها بالزيتية( والبالزما الغنية بالصفائح الدموية هذه اإلبر قد 
تساهم في تأجيل االحتياج الى التدخل الجراحي ولكن مرضى 
الخشونة من الدرجة الرابعة ال يستفيدون عادة من اإلبر وتعرض 
الخشونة  الكلي.. مرضى  الركبة  استبدال مفصل  عملية  عليهم 
من الدرجة الثالثة الذين ال يستجيبون لطرق العالج التحفظي 

فيتم اعطاؤهم خيار التدخل الجراحي.
تبدأ مرحلة تجهيز المريض للعمليات والتي تتضمن إجراء 
وتخطيط  للصدر  السينية  واألشعة  العامة  الــدم  تحاليل  جميع 
القلب. يتم بعد ذلك مراجعة المريض من قبل أخصائي تخدير 
للعملية  تحمله  وقـــدرة  الــمــريــض  لياقة  مــن  يتأكد  بـــدوره  الـــذي 

والتخدير.
في حالة حاجة المريض إلى المعاينة من قبل طبيب القلب 
أو األمراض الصدرية أو الغدد الصماء أو الباطنية، يتم تحويله 
ــى عـــيـــادة األخــصــائــي الــمــعــنــي لــلــتــأكــد مـــن مــالئــمــتــه للتدخل  إلـ

الجراحي.
من  للعملية  للخضوع  مستعد  الــمــريــض  أن  نــتــأكــد  عــنــدمــا 
قبل  ما  ليلة  المستشفى  المريض  إدخــال  يتم  النواحي،  جميع 
العملية أو في صباح يوم العملية، عادة ما تتم العملية تحت تأثير 
التخدير النصفي، وهو آمن أنواع التخدير ويجعل عملية التعافي 

أسهل، كما أنه جيد في التحكم في مستوى األلم.
تستغرق العملية حوالي ساعة إلى ساعة ونصف.

الكلي عملية مؤلمة جدا،  الركبة  إن عملية استبدال مفصل 
والتحكم في األلم دائما ما يشكل تحديا بالنسبة إلى الجراح.

في مستشفى الملك حمد الجامعي تم إجراء أبحاث علمية 
بعد  األلــم  في  للتحكم  أساليب متعددة  فيها مقارنة  تمت  كثيرة 
في  منها  الكثير  نشر  وتم  الكلي،  الركبة  استبدال مفصل  عملية 
المجالت الطبية. نقوم حاليا بالعمل على دراستين في موضوع 

التحكم في األلم بعد عملية استبدال مفصل الركبة الكلي.
ألم، ونقوم أيضا بتخدير  الركبة بمسكنات  عادة نقوم بحقن 

العصب المغذي للركبة لتحسين تجربة المريض بعد العملية.
يتحسن  ذلــك  بعد  ولكن  كبيرا،  تحديا  أسبوعين  أول  يشكل 

األلم ووظيفة الركبة بشكل ملحوظ.
6. هل للعالج الطبيعي دور بعد العملية؟

قبل  طبيعي  معالج  قبل  من  معاينتهم  تتم  المرضى  جميع 
يساعد  وهــذا  العضلية  التقوية  بتمارين  نصحهم  ويتم  العملية 

في التعافي ما بعد العملية.
عالي  الطبيعي  الــعــالج  هــو  العملية  بعد  األمـــور  أهــم  مــن  إن 
الجراحي  اإلجــــراء  هــي  الكلي  الــركــبــة  اســتــبــدال  الــجــودة، عملية 
والنصف اآلخر العالج الطبيعي وإنه ال يجب أن يتوقع المريض 
نتيجة جيدة بعد اإلجراء الجراحي إذا لم يحصل المريض على 

عالج طبيعي جيد.
المريض  يــقــوم  حيث  العملية،  يــوم  الطبيعي  الــعــالج  ويــبــدأ 
بالمشي خارج غرفته في اليوم األول بعد العملية، وصعود الساللم 
بمساعدة المعالج الطبيعي في اليوم الثاني بعد العملية، حوالي 
المستشفى  من  ترخيصهم  يتم  المرضى  من  بالمئة   50 إلى   40

في اليوم الثاني.
المفاصل  اســتــبــدال  لعملية  الــطــبــي  الــفــريــق  أعــضــاء  جميع 
الممرضين،  األطـــبـــاء،  مــن  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
أفضل  لتقديم  يبذلون قصارى جهدهم  الطبيعيين،  المعالجين 

خدمة طبية لمرضانا.
ونستمر  العالمية  المؤسسات  بأفضل  تقارن  للعمل  معاييرنا 
الركبة  اســتــبــدال مفصل  بــعــد عملية  مــمــتــازة  نــتــائــج  تــقــديــم  فــي 

الكلي.

الدكتورة نادية مطر لـ»الخليج الطبي«:

 احذر من العالجات المنزلية وال�شعبية في 

عالج اآثار الندوب وجروح العالجات التجميلية 
جراح التجميل يضع خطة عالجية متكاملة سواء كان العالج جراحيا أو غير جراحي

الدكتور أحسن بت: 

عملية تغيير مف�شل الركبة.. الحل النهائي للخ�شونة

تتحكم عقولنا في كل شيء نفكر فيه ونشعر به، وتخزن 
ذكرياتنا واستعادتها في أي وقت. وثمة أمراض تعطل عقل 
الشخص عن العمل بصورة سليمة وأشهرها على اإلطالق.. 
)القدرة  اإلدراكية  الوظائف  الخرف وهو مرض تتضرر فيه 
والسلوكية(  العاطفية  )الوظائف  والعقلية  التفكير(  على 
التفكير،  على  والــقــدرة  الــذاكــرة  تــدريــجــي  وبشكل  ويلمس 
واإللمام من حيث الزمان والمكان، والقدرة على تشخيص 

ووصف األشخاص واألشياء.
عقب ذلك يطرأ انخفاض تدريجي أيضًا على المقدرة 

بالقيام باألعمال اليومية وعلى التواصل مع المحيطين.
أشــهــرهــا  الــخــرف  ــى  إلـ ــؤدي  تــ أن  أمــــراض يمكنها  ــدة  عـ
بدون  المسنين  أغلب  على  يظهر  الــذي  المرض  الزهايمر 

سبب واضح.
قاسية كلمة »الخرف« فعند استخدامها ال أخفي عليكم 
لإلصابة  معرض  فالجميع  الــخــوف  وبعض  بالحزن  أشعر 
بأي نوع من األمراض، وخصوصا مع ارتفاع نسبة اإلصابة 

باألمراض واألوبئة في الفترة األخيرة وبشكل ملحوظ. 
ــة  ــ ــدي دراســـــــة نـــشـــرت فــــي دوريـ ــ ــى يـ ــ ــى أن وصـــلـــت إلـ ــ إلـ
التي تقلل مــن خطر  الــعــادات  وكــانــت تشمل  )نــيــورولــوجــي( 
اعلى،  وراثـــي  المعرضين لخطر  األشــخــاص  لــدى  اإلصــابــة 
بالتالي الوضع أفضل لألشخاص الذين ليس لديهم تاريخ 

عائلي سابق.
وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط 
الصحي  الـــوزن  على  والمحافظة  الصحي  واألكـــل  اليومي، 
ضغِط  مستوى  على  والحفاظ  التدخين،  وعــدَم  المطلوب 
السكر  نسبة  وتقليل  الكوليسترول،  على  والسيطرَة  الــدم 

في الدم.
جمعت الدراسة أكثر من ثمانية آالف شخص وتابعتهم 
تحت نمط حياة صحي مدة ثالثين عاما وأثبتت أنه حتى 
ضين لخطر وراثي أعلى فإن  بالنسبة إلى األشخاص المعرَّ
العيش بنمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم 

مخاطر أقل لإلصابة بالخَرف.
الــدراســة لحمايتنا عند  فــي  ذكـــرت  الــتــي  الــعــادات  تلك 
الــتــي تحمينا من  الـــعـــادات نفسها  الــخــرف هــي  الــكــبــر مــن 
اإلصــابــة مــن أمـــراض عــديــدة وخــطــيــرة، أعــلــم أنــكــم جميعا 
تعرفونها جيدا وذكرناها أكثر من مرة فال تهملوا المحافظة 

عليها بل اجعلوها درعا وسالحا ضد األمراض.
يــســابــق الــعــلــم الـــزمـــن وتــســتــمــر الــــدراســــات واألبـــحـــاث 
ونصائح األطباء ويبقى نمط الحياة الصحي في المقدمة 

دائمًا.

درع لحمايتنا من »الخرف«
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز أستر يرحب بانضمام الدكتورة مروة الفردان 
الدكتورة  انضمام  استر  يعلن مركز 
الــفــردان طبيبة أســنــان عــام إلى  مـــروة 
ــادة طـــب األســنــان  ــيـ فــريــقــه الــطــبــي وعـ
المركز  يقدم  المناسبة  وبــهــذه  بسند، 
عـــروضـــا حــصــريــة فـــي عـــيـــادة األســنــان 
ــنـــان مـــع اســتــشــارة  مــنــهــا تــنــظــيــف األسـ
لفترة  دنانير   7 بقيمة  فقط  الطبيبة 

محدودة. 
ــر.. اجـــعـــل ابــتــســامــتــك  ــتــ مـــركـــز أســ

جذابة.
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يــعــد أكــثــر مـــا يــشــغــل بــال 
الــمــريــض أو الــشــخــص الــذي 
يــتــعــرض لــبــعــض الـــجـــروح أو 
الحروق في جسده هو كيفية 
ــلـــك اآلثــــــــار بــالــشــكــل  عـــــالج تـ
والـــذي  الــصــحــيــح  التجميلي 
يضمن له عدم ظهورها بشكل 
واضح على جسده بشكل عام 
أو على المكان المصاب بشكل 
خــــــاص. فــــي الــــحــــوار الــتــالــي 
ســنــتــعــرف عــلــى الـــحـــلـــول مع 
الدكتورة نادية مطر استشاري 
والــتــرمــيــم  التجميل  جــراحــة 
كلينيك(  بــنــاديــة   ( والـــحـــروق 
الـــــحـــــاصـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــــبــــــورد 
الــعــربــي فــي الــجــراحــة وعضو 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة 
االيرلندية، الزمالة الفرنسية 

في جراحة التجميل.
آثار الجروح والندوب كيف 

تؤثر على المرضى؟ 
الــجــروح والــخــدوش شيء 
ــال  ــفـ شــــائــــع الــــــحــــــدوث لـــألطـ
والبالغين وتترك أثرا أو ندبا، 
تشوه  وأحــيــانــا  واضـــح  بعضها 
غير مقبول. وتعرف بأنها هي 
على  للحفاظ  الــجــســم  قـــدرة 
خــاليــاه بــعــد الــتــعــرض لجرح 

لاللتئام  عملية طبيعية  وهي 
الكوالجين  مـــادة  ــراز  إفــ ويــتــم 
المتضررة،  المنطقة  إلصالح 
تبدأ  مختلفة  بمراحل  ويــمــر 
ســنــتــيــن  إلــــــى  يــــومــــا   21 ــن  ــ مـ
ولــــذلــــك نــــالحــــظ تـــغـــيـــرا فــي 

شكل ولون األثر مع الوقت.
ــل بـــــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــر مــــــــا يـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
ــتـــعـــرض  الــــشــــخــــص الــــــــــذي يـ
لــــجــــرح فـــــي جــــســــده نــتــيــجــة 
هو  إصابة  أو  جراحية  عملية 
كيفية عالج أثر الجرح بطرق 

الــــعــــالج الـــصـــحـــيـــحـــة، هــنــاك 
عوامل كثيرة تؤثر على وضوح 
منها  الجرح  التئام  بعد  األثر 
عمق الجرح وطريقة عالجه.

ــــى الـــجـــروح  فــبــالــنــســبــة إلـ
يجب  العميقة  أو  السطحية 
عـــالجـــهـــا عـــنـــد الــمــخــتــصــيــن، 
أو  الـــمـــنـــزلـــيـــة  فــــالــــعــــالجــــات 
الــشــعــبــيــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
فــالــبــعــض يلجأ  األثــــــر،  عــلــى 
إلى وضع مواد طبيعية لكنها 
ــبـــب تـــهـــيـــجـــا فـــــي الـــجـــرح  تـــسـ
صحيح  بشكل  االلتئام  وعــدم 

وبالتالي أثر غير مقبول.
أما األثر نتيجة العمليات 
المؤثرة  فالعوامل  الجراحية 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ هـــــــــي طــــــريــــــقــــــة الـ
والــخــيــوط الــمــســتــخــدمــة من 
ــراح، طــبــيــعــة جــلــد  ــ ــجـ ــ قـــبـــل الـ
ــة  ــابــ الــــمــــريــــض، درجــــــــة اإلصــ
الجسم،  فــي  الــجــرح  ومنطقة 
ــة  ــالــ ــحــ ــرح والــ ــ ــجــ ــ الــــتــــهــــاب الــ
الـــصـــحـــيـــة والـــفـــئـــة الــعــمــريــة 
وطبعا خبرة الجراح المعالج.

أثـــر  نــمــحــو  أن  لـــنـــا  كـــيـــف 
عالج الجروح أو الندوب؟

ــنــــدب  الــ أو  األثـــــــــر  عـــــــالج 
يــنــقــســم إلـــــى عـــــالج جـــراحـــي 

وغــيــر جــراحــي يــحــدده جــراح 
الــتــجــمــيــل الـــمـــعـــالـــج فــلــيــس 
هـــــنـــــاك بــــــروتــــــوكــــــول مـــحـــدد 

يناسب جميع الحاالت .
وأخــذ  الحالة  تقييم  يتم 
العملية  أو  اإلصــابــة  تفاصيل 
ــم وضــــع خطة  الـــجـــراحـــيـــة، ثـ
ــلــــعــــالج واألخـــــــذ  ــلـــة لــ ــتـــكـــامـ مـ
الــنــدبــة  كـــانـــت  إذا  بـــاالعـــتـــبـــار 
بالنسبة  قــديــمــة،  أو  حــديــثــة 
إلـــى الــنــدب الــحــديــثــة يفضل 
فــيــهــا الـــعـــالج غــيــر الــجــراحــي 
السليكون  كريم  أو  لزقة  مثل 
وعــــدم تــعــرض الــجــرح ألشعة 
وااللــتــزام  الــمــبــاشــرة  الشمس 

بوضع واقي الشمس.
أمــا الــنــدب الــبــارزة فاإلبر 
الكورتيزون الموضعية بتركيز 
ومــــــدة مــعــيــنــة تــعــطــي نــتــائــج 

مرضية لغالبية المرضى.
ــتـــخـــدام الــلــيــزر  يــمــكــن اسـ
في حاالت معينة مثل الندب 
ــذر مــن  ــع الــــحــ الــمــســطــحــة مــ
بالحروق  اإلصــابــة  احتمالية 
ــن قـــبـــل غــيــر  عـــنـــد إجــــرائــــه مــ

المتخصصين في المجال .
في  تحدث  الجروح  بعض 
ــاكـــن حــســاســة فـــي الــجــســم  أمـ

الـــمـــفـــاصـــل  أو  ــه  ــ ــوجـ ــ الـ مـــثـــل 
فــتــتــرك نـــدبـــا بــــــارزة وتــشــوهــا 
واضـــحـــا فــيــهــا قـــد يــؤثــر على 
وظــيــفــة الــعــضــالت وبــالــتــالــي 
ــلــــى الــــحــــركــــة فــيــتــم  تــــؤثــــر عــ
تجميلية  بــعــمــلــيــة  الـــتـــدخـــل 

ترميمية وتكون ضرورية.
وفــــي بــعــض الـــحـــاالت قد 
نـــحـــتـــاج الـــــى حـــقـــن الـــدهـــون 
 depressed حاالت  في  الذاتية 
ــه  ــوجــ الــ فــــــي  وخــــــاصــــــة   scar
لتخفيف األثر واعــادة تناسق 

الوجه.
هـــــــنـــــــاك عــــــــالجــــــــات يـــتـــم 
ــل  ــائــ ـــي وســ ــا فـــ ــهــ الـــــتـــــرويـــــج لــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كعالج 
آلثار الجروح مثل إبر البالزما 
وغيره،  الهيريونك  حمض  أو 
فاعلية  ذات  الــعــالجــات  هـــذه 
محدودة في عالج أثر الجروح 
فقط  فاعلية  لــهــا  تــكــون  وقـــد 

في تحسين آثار البثور.
أن جـــراح  ــنـــاس  الـ يــعــتــقــد 
األثر  إخفاء  يمكنه  التجميل 
يمكنه  أنــه  هي  الحقيقة  لكن 
ــر الـــمـــشـــوه غــيــر  ــ تـــحـــويـــل األثــ

المقبول إلى ما هو مقبول.

يعد مفصل الركبة من أكثر مفاصل الجسم عرضة لضغوط 
ما  نــمــارســهــا،  الــتــي  اليومية  األنــشــطــة  كــثــرة  نتيجة  وذلـــك  كبيرة 
يجعل المفصل عرضة ألمراض الركبة االلتهابية، وإلى ما يعرف 
بمرض تآكل أو احتكاك مفصل الركبة، ويعد هذا المرض شائعًا 
لهم  يتسبب  ما  السن،  كبار  عند  في مجتمعنا، وخصوصًا  بكثرة 
بآالم قد تكون شديدة تودي بهم إلى عدم القدرة على المشي، أو 
صعود الدرج. وتعد عملية استبدال مفصل الركبة من العمليات 
المشي  على  الــقــدرة  وتحسين  األلــم  تخفيف  على  تساعد  التي 
باتباع اإلرشادات الطبية والعالج، وفي هذا الصدد حاورت الخليج 
الــعــظــام والكسور  الــدكــتــور أحــســن بــت اســتــشــاري جــراحــة  الطبي 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
1- ما هي عملية تغيير مفصل الركبة؟

أنجح  من  واحــدة  هي  الكلي  الركبة  مفصل  استبدال  عملية 
جودة  من  تحسن  فهي  الطبي،  المجال  في  الجراحية  العمليات 
الحياة عن طريق تقليل آالم الركبة وتحسن من مستوى الوظيفة 
المتضررة  والغضاريف  العظام  استبدال  والحركة، حيث تتضمن 
آمنة  عملية  وتعتبر  الجودة  عالية  وبالستيكية  معدنية  بسبائك 

وفعالة جدا وتساعد المريض على الحركة بشكل أفضل.
تمت أول عملية الستبدال مفصل الركبة الكلي في مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي فــي يــنــايــر 2013، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت تم 
عملية   150 بمعدل  حاليا  وتجرى  ركبة   1000 من  أكثر  استبدال 

سنويا.
2- ما هي األسباب التي تدعو لتغيير مفصل الركبة؟

التهاب  عــن  الناتج  األلــم  هــو  للعملية  شيوعا  األكــثــر  السبب 
المفاصل التنكسي او كما هو متعارف عليه بالخشونة واحتكاك 
في  تيبسا  ويسبب  تدريجي  بشكل  حدته  تـــزداد  حيث  المفاصل 
مــفــصــل الــركــبــة مــمــا يــحــد مـــن انــشــطــة الــحــيــاة الــيــومــيــة بشكل 
المطاف  ينتهي  األيــام وقد  المشي مع مرور  كبير وتقل مسافات 

بالمريض على كرسي متحرك.
المراحل  العملية في  إجــراء  أهمية  يتفهم  أن  المريض  على 
األولـــى وفــي وضــع صحي جــيــد، فــإن التقدم فــي الــســن قــد يزيد 
لذا  للعملية  مؤهل  غير  المريض  يجعل  مما  الصحية  المشاكل 

يستحسن عدم التأجيل.
2- إذا ما هي األعراض؟

• الشكوى األساسية لدى المرضى الذين يعانون من خشونة 
متقدمة في الركبة هو األلم الذي يزداد حدة مع المشي والوقوف.

ثني  على  الــقــدرة  مــن  يقلل  وهــو  الركبة  فــي مفصل  تيبس   •
الركبة.

• عدم ثبات في الركبة واالنحراف.
• صعوبة في الجلوس على األرض.

• صعوبة في الوقوف من وضعية جلوس.
• صعوبة في صعود ونزول الدرج.

• في بعض الحاالت المتقدمة قد يشعر المريض باأللم حتى 
وهو مستلق على السرير.

- 4 كيف يكون التشخيص؟
يعتمد التشخيص على التاريخ الصحي للمريض، باإلضافة 

بــاألشــعــة السينية  الــدقــيــق وأخـــذ صـــورة  الــســريــري  إلــى الفحص 
للركبتين في وضعية الوقوف.

بعد االطالع على األشعة يتم تصنيف الخشونة الى درجات، 
بدءا بالدرجة األولى وهي درجة بسيطة إلى الدرجة الرابعة وهي 
تعني أن العظام تحتك ببعضها وأن الغضروف المفصلي قد تآكل 

بالكامل.
تغيير  عملية  وبــعــد  قبل  مــحــددة  طبية  عناية  هــنــاك  هــل   -5

مفصل الركبة؟
الـــوزن،  تــكــون أولـــى خــطــوات الــعــالج تحفظية، وهـــي فــقــدان 
وعديل األنشطة اليومية، تناول مسكنات األلم، وتقوية العضالت 

مع العالج الطبيعي وعن طريق التمرين في المنزل.
في حال فشل أولى خطوات العالج في السيطرة على األلم، 
يتم عرض خيار اإلبر مفصلية على مرضى الخشونة من الدرجة 

األولى والثانية.
)متعارف  الهيالورونيك  الكورتيزون وحمض  اإلبر هي  أنواع   
عليها بالزيتية( والبالزما الغنية بالصفائح الدموية هذه اإلبر قد 
تساهم في تأجيل االحتياج الى التدخل الجراحي ولكن مرضى 
الخشونة من الدرجة الرابعة ال يستفيدون عادة من اإلبر وتعرض 
الخشونة  الكلي.. مرضى  الركبة  استبدال مفصل  عملية  عليهم 
من الدرجة الثالثة الذين ال يستجيبون لطرق العالج التحفظي 

فيتم اعطاؤهم خيار التدخل الجراحي.
تبدأ مرحلة تجهيز المريض للعمليات والتي تتضمن إجراء 
وتخطيط  للصدر  السينية  واألشعة  العامة  الــدم  تحاليل  جميع 
القلب. يتم بعد ذلك مراجعة المريض من قبل أخصائي تخدير 
للعملية  تحمله  وقـــدرة  الــمــريــض  لياقة  مــن  يتأكد  بـــدوره  الـــذي 

والتخدير.
في حالة حاجة المريض إلى المعاينة من قبل طبيب القلب 
أو األمراض الصدرية أو الغدد الصماء أو الباطنية، يتم تحويله 
ــى عـــيـــادة األخــصــائــي الــمــعــنــي لــلــتــأكــد مـــن مــالئــمــتــه للتدخل  إلـ

الجراحي.
من  للعملية  للخضوع  مستعد  الــمــريــض  أن  نــتــأكــد  عــنــدمــا 
قبل  ما  ليلة  المستشفى  المريض  إدخــال  يتم  النواحي،  جميع 
العملية أو في صباح يوم العملية، عادة ما تتم العملية تحت تأثير 
التخدير النصفي، وهو آمن أنواع التخدير ويجعل عملية التعافي 

أسهل، كما أنه جيد في التحكم في مستوى األلم.
تستغرق العملية حوالي ساعة إلى ساعة ونصف.

الكلي عملية مؤلمة جدا،  الركبة  إن عملية استبدال مفصل 
والتحكم في األلم دائما ما يشكل تحديا بالنسبة إلى الجراح.

في مستشفى الملك حمد الجامعي تم إجراء أبحاث علمية 
بعد  األلــم  في  للتحكم  أساليب متعددة  فيها مقارنة  تمت  كثيرة 
في  منها  الكثير  نشر  وتم  الكلي،  الركبة  استبدال مفصل  عملية 
المجالت الطبية. نقوم حاليا بالعمل على دراستين في موضوع 

التحكم في األلم بعد عملية استبدال مفصل الركبة الكلي.
ألم، ونقوم أيضا بتخدير  الركبة بمسكنات  عادة نقوم بحقن 

العصب المغذي للركبة لتحسين تجربة المريض بعد العملية.
يتحسن  ذلــك  بعد  ولكن  كبيرا،  تحديا  أسبوعين  أول  يشكل 

األلم ووظيفة الركبة بشكل ملحوظ.
6. هل للعالج الطبيعي دور بعد العملية؟

قبل  طبيعي  معالج  قبل  من  معاينتهم  تتم  المرضى  جميع 
يساعد  وهــذا  العضلية  التقوية  بتمارين  نصحهم  ويتم  العملية 

في التعافي ما بعد العملية.
عالي  الطبيعي  الــعــالج  هــو  العملية  بعد  األمـــور  أهــم  مــن  إن 
الجراحي  اإلجــــراء  هــي  الكلي  الــركــبــة  اســتــبــدال  الــجــودة، عملية 
والنصف اآلخر العالج الطبيعي وإنه ال يجب أن يتوقع المريض 
نتيجة جيدة بعد اإلجراء الجراحي إذا لم يحصل المريض على 

عالج طبيعي جيد.
المريض  يــقــوم  حيث  العملية،  يــوم  الطبيعي  الــعــالج  ويــبــدأ 
بالمشي خارج غرفته في اليوم األول بعد العملية، وصعود الساللم 
بمساعدة المعالج الطبيعي في اليوم الثاني بعد العملية، حوالي 
المستشفى  من  ترخيصهم  يتم  المرضى  من  بالمئة   50 إلى   40

في اليوم الثاني.
المفاصل  اســتــبــدال  لعملية  الــطــبــي  الــفــريــق  أعــضــاء  جميع 
الممرضين،  األطـــبـــاء،  مــن  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
أفضل  لتقديم  يبذلون قصارى جهدهم  الطبيعيين،  المعالجين 

خدمة طبية لمرضانا.
ونستمر  العالمية  المؤسسات  بأفضل  تقارن  للعمل  معاييرنا 
الركبة  اســتــبــدال مفصل  بــعــد عملية  مــمــتــازة  نــتــائــج  تــقــديــم  فــي 

الكلي.

الدكتورة نادية مطر لـ»الخليج الطبي«:

 احذر من العالجات المنزلية وال�شعبية في 

عالج اآثار الندوب وجروح العالجات التجميلية 
جراح التجميل يضع خطة عالجية متكاملة سواء كان العالج جراحيا أو غير جراحي

الدكتور أحسن بت: 

عملية تغيير مف�شل الركبة.. الحل النهائي للخ�شونة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16251/pdf/1-Supplime/16251.pdf?fixed722
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/1309228
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309230
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تتحكم عقولنا في كل شيء نفكر فيه ونشعر به، وتخزن 
ذكرياتنا واستعادتها في أي وقت. وثمة أمراض تعطل عقل 
الشخص عن العمل بصورة سليمة وأشهرها على اإلطالق.. 
)القدرة  اإلدراكية  الوظائف  الخرف وهو مرض تتضرر فيه 
والسلوكية(  العاطفية  )الوظائف  والعقلية  التفكير(  على 
التفكير،  على  والــقــدرة  الــذاكــرة  تــدريــجــي  وبشكل  ويلمس 
واإللمام من حيث الزمان والمكان، والقدرة على تشخيص 

ووصف األشخاص واألشياء.
عقب ذلك يطرأ انخفاض تدريجي أيضًا على المقدرة 

بالقيام باألعمال اليومية وعلى التواصل مع المحيطين.
أشــهــرهــا  الــخــرف  ــى  إلـ ــؤدي  تــ أن  أمــــراض يمكنها  ــدة  عـ
بدون  المسنين  أغلب  على  يظهر  الــذي  المرض  الزهايمر 

سبب واضح.
قاسية كلمة »الخرف« فعند استخدامها ال أخفي عليكم 
لإلصابة  معرض  فالجميع  الــخــوف  وبعض  بالحزن  أشعر 
بأي نوع من األمراض، وخصوصا مع ارتفاع نسبة اإلصابة 

باألمراض واألوبئة في الفترة األخيرة وبشكل ملحوظ. 
ــة  ــ ــدي دراســـــــة نـــشـــرت فــــي دوريـ ــ ــى يـ ــ ــى أن وصـــلـــت إلـ ــ إلـ
التي تقلل مــن خطر  الــعــادات  وكــانــت تشمل  )نــيــورولــوجــي( 
اعلى،  وراثـــي  المعرضين لخطر  األشــخــاص  لــدى  اإلصــابــة 
بالتالي الوضع أفضل لألشخاص الذين ليس لديهم تاريخ 

عائلي سابق.
وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط 
الصحي  الـــوزن  على  والمحافظة  الصحي  واألكـــل  اليومي، 
ضغِط  مستوى  على  والحفاظ  التدخين،  وعــدَم  المطلوب 
السكر  نسبة  وتقليل  الكوليسترول،  على  والسيطرَة  الــدم 

في الدم.
جمعت الدراسة أكثر من ثمانية آالف شخص وتابعتهم 
تحت نمط حياة صحي مدة ثالثين عاما وأثبتت أنه حتى 
ضين لخطر وراثي أعلى فإن  بالنسبة إلى األشخاص المعرَّ
العيش بنمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم 

مخاطر أقل لإلصابة بالخَرف.
الــدراســة لحمايتنا عند  فــي  ذكـــرت  الــتــي  الــعــادات  تلك 
الــتــي تحمينا من  الـــعـــادات نفسها  الــخــرف هــي  الــكــبــر مــن 
اإلصــابــة مــن أمـــراض عــديــدة وخــطــيــرة، أعــلــم أنــكــم جميعا 
تعرفونها جيدا وذكرناها أكثر من مرة فال تهملوا المحافظة 

عليها بل اجعلوها درعا وسالحا ضد األمراض.
يــســابــق الــعــلــم الـــزمـــن وتــســتــمــر الــــدراســــات واألبـــحـــاث 
ونصائح األطباء ويبقى نمط الحياة الصحي في المقدمة 

دائمًا.

درع لحمايتنا من »الخرف«
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز أستر يرحب بانضمام الدكتورة مروة الفردان 
الدكتورة  انضمام  استر  يعلن مركز 
الــفــردان طبيبة أســنــان عــام إلى  مـــروة 
ــادة طـــب األســنــان  ــيـ فــريــقــه الــطــبــي وعـ
المركز  يقدم  المناسبة  وبــهــذه  بسند، 
عـــروضـــا حــصــريــة فـــي عـــيـــادة األســنــان 
ــنـــان مـــع اســتــشــارة  مــنــهــا تــنــظــيــف األسـ
لفترة  دنانير   7 بقيمة  فقط  الطبيبة 

محدودة. 
ــر.. اجـــعـــل ابــتــســامــتــك  ــتــ مـــركـــز أســ

جذابة.
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يــعــد أكــثــر مـــا يــشــغــل بــال 
الــمــريــض أو الــشــخــص الــذي 
يــتــعــرض لــبــعــض الـــجـــروح أو 
الحروق في جسده هو كيفية 
ــلـــك اآلثــــــــار بــالــشــكــل  عـــــالج تـ
والـــذي  الــصــحــيــح  التجميلي 
يضمن له عدم ظهورها بشكل 
واضح على جسده بشكل عام 
أو على المكان المصاب بشكل 
خــــــاص. فــــي الــــحــــوار الــتــالــي 
ســنــتــعــرف عــلــى الـــحـــلـــول مع 
الدكتورة نادية مطر استشاري 
والــتــرمــيــم  التجميل  جــراحــة 
كلينيك(  بــنــاديــة   ( والـــحـــروق 
الـــــحـــــاصـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــــبــــــورد 
الــعــربــي فــي الــجــراحــة وعضو 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة 
االيرلندية، الزمالة الفرنسية 

في جراحة التجميل.
آثار الجروح والندوب كيف 

تؤثر على المرضى؟ 
الــجــروح والــخــدوش شيء 
ــال  ــفـ شــــائــــع الــــــحــــــدوث لـــألطـ
والبالغين وتترك أثرا أو ندبا، 
تشوه  وأحــيــانــا  واضـــح  بعضها 
غير مقبول. وتعرف بأنها هي 
على  للحفاظ  الــجــســم  قـــدرة 
خــاليــاه بــعــد الــتــعــرض لجرح 

لاللتئام  عملية طبيعية  وهي 
الكوالجين  مـــادة  ــراز  إفــ ويــتــم 
المتضررة،  المنطقة  إلصالح 
تبدأ  مختلفة  بمراحل  ويــمــر 
ســنــتــيــن  إلــــــى  يــــومــــا   21 ــن  ــ مـ
ولــــذلــــك نــــالحــــظ تـــغـــيـــرا فــي 

شكل ولون األثر مع الوقت.
ــل بـــــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــر مــــــــا يـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
ــتـــعـــرض  الــــشــــخــــص الــــــــــذي يـ
لــــجــــرح فـــــي جــــســــده نــتــيــجــة 
هو  إصابة  أو  جراحية  عملية 
كيفية عالج أثر الجرح بطرق 

الــــعــــالج الـــصـــحـــيـــحـــة، هــنــاك 
عوامل كثيرة تؤثر على وضوح 
منها  الجرح  التئام  بعد  األثر 
عمق الجرح وطريقة عالجه.

ــــى الـــجـــروح  فــبــالــنــســبــة إلـ
يجب  العميقة  أو  السطحية 
عـــالجـــهـــا عـــنـــد الــمــخــتــصــيــن، 
أو  الـــمـــنـــزلـــيـــة  فــــالــــعــــالجــــات 
الــشــعــبــيــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
فــالــبــعــض يلجأ  األثــــــر،  عــلــى 
إلى وضع مواد طبيعية لكنها 
ــبـــب تـــهـــيـــجـــا فـــــي الـــجـــرح  تـــسـ
صحيح  بشكل  االلتئام  وعــدم 

وبالتالي أثر غير مقبول.
أما األثر نتيجة العمليات 
المؤثرة  فالعوامل  الجراحية 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ هـــــــــي طــــــريــــــقــــــة الـ
والــخــيــوط الــمــســتــخــدمــة من 
ــراح، طــبــيــعــة جــلــد  ــ ــجـ ــ قـــبـــل الـ
ــة  ــابــ الــــمــــريــــض، درجــــــــة اإلصــ
الجسم،  فــي  الــجــرح  ومنطقة 
ــة  ــالــ ــحــ ــرح والــ ــ ــجــ ــ الــــتــــهــــاب الــ
الـــصـــحـــيـــة والـــفـــئـــة الــعــمــريــة 
وطبعا خبرة الجراح المعالج.

أثـــر  نــمــحــو  أن  لـــنـــا  كـــيـــف 
عالج الجروح أو الندوب؟

ــنــــدب  الــ أو  األثـــــــــر  عـــــــالج 
يــنــقــســم إلـــــى عـــــالج جـــراحـــي 

وغــيــر جــراحــي يــحــدده جــراح 
الــتــجــمــيــل الـــمـــعـــالـــج فــلــيــس 
هـــــنـــــاك بــــــروتــــــوكــــــول مـــحـــدد 

يناسب جميع الحاالت .
وأخــذ  الحالة  تقييم  يتم 
العملية  أو  اإلصــابــة  تفاصيل 
ــم وضــــع خطة  الـــجـــراحـــيـــة، ثـ
ــلــــعــــالج واألخـــــــذ  ــلـــة لــ ــتـــكـــامـ مـ
الــنــدبــة  كـــانـــت  إذا  بـــاالعـــتـــبـــار 
بالنسبة  قــديــمــة،  أو  حــديــثــة 
إلـــى الــنــدب الــحــديــثــة يفضل 
فــيــهــا الـــعـــالج غــيــر الــجــراحــي 
السليكون  كريم  أو  لزقة  مثل 
وعــــدم تــعــرض الــجــرح ألشعة 
وااللــتــزام  الــمــبــاشــرة  الشمس 

بوضع واقي الشمس.
أمــا الــنــدب الــبــارزة فاإلبر 
الكورتيزون الموضعية بتركيز 
ومــــــدة مــعــيــنــة تــعــطــي نــتــائــج 

مرضية لغالبية المرضى.
ــتـــخـــدام الــلــيــزر  يــمــكــن اسـ
في حاالت معينة مثل الندب 
ــذر مــن  ــع الــــحــ الــمــســطــحــة مــ
بالحروق  اإلصــابــة  احتمالية 
ــن قـــبـــل غــيــر  عـــنـــد إجــــرائــــه مــ

المتخصصين في المجال .
في  تحدث  الجروح  بعض 
ــاكـــن حــســاســة فـــي الــجــســم  أمـ

الـــمـــفـــاصـــل  أو  ــه  ــ ــوجـ ــ الـ مـــثـــل 
فــتــتــرك نـــدبـــا بــــــارزة وتــشــوهــا 
واضـــحـــا فــيــهــا قـــد يــؤثــر على 
وظــيــفــة الــعــضــالت وبــالــتــالــي 
ــلــــى الــــحــــركــــة فــيــتــم  تــــؤثــــر عــ
تجميلية  بــعــمــلــيــة  الـــتـــدخـــل 

ترميمية وتكون ضرورية.
وفــــي بــعــض الـــحـــاالت قد 
نـــحـــتـــاج الـــــى حـــقـــن الـــدهـــون 
 depressed حاالت  في  الذاتية 
ــه  ــوجــ الــ فــــــي  وخــــــاصــــــة   scar
لتخفيف األثر واعــادة تناسق 

الوجه.
هـــــــنـــــــاك عــــــــالجــــــــات يـــتـــم 
ــل  ــائــ ـــي وســ ــا فـــ ــهــ الـــــتـــــرويـــــج لــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كعالج 
آلثار الجروح مثل إبر البالزما 
وغيره،  الهيريونك  حمض  أو 
فاعلية  ذات  الــعــالجــات  هـــذه 
محدودة في عالج أثر الجروح 
فقط  فاعلية  لــهــا  تــكــون  وقـــد 

في تحسين آثار البثور.
أن جـــراح  ــنـــاس  الـ يــعــتــقــد 
األثر  إخفاء  يمكنه  التجميل 
يمكنه  أنــه  هي  الحقيقة  لكن 
ــر الـــمـــشـــوه غــيــر  ــ تـــحـــويـــل األثــ

المقبول إلى ما هو مقبول.

يعد مفصل الركبة من أكثر مفاصل الجسم عرضة لضغوط 
ما  نــمــارســهــا،  الــتــي  اليومية  األنــشــطــة  كــثــرة  نتيجة  وذلـــك  كبيرة 
يجعل المفصل عرضة ألمراض الركبة االلتهابية، وإلى ما يعرف 
بمرض تآكل أو احتكاك مفصل الركبة، ويعد هذا المرض شائعًا 
لهم  يتسبب  ما  السن،  كبار  عند  في مجتمعنا، وخصوصًا  بكثرة 
بآالم قد تكون شديدة تودي بهم إلى عدم القدرة على المشي، أو 
صعود الدرج. وتعد عملية استبدال مفصل الركبة من العمليات 
المشي  على  الــقــدرة  وتحسين  األلــم  تخفيف  على  تساعد  التي 
باتباع اإلرشادات الطبية والعالج، وفي هذا الصدد حاورت الخليج 
الــعــظــام والكسور  الــدكــتــور أحــســن بــت اســتــشــاري جــراحــة  الطبي 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
1- ما هي عملية تغيير مفصل الركبة؟

أنجح  من  واحــدة  هي  الكلي  الركبة  مفصل  استبدال  عملية 
جودة  من  تحسن  فهي  الطبي،  المجال  في  الجراحية  العمليات 
الحياة عن طريق تقليل آالم الركبة وتحسن من مستوى الوظيفة 
المتضررة  والغضاريف  العظام  استبدال  والحركة، حيث تتضمن 
آمنة  عملية  وتعتبر  الجودة  عالية  وبالستيكية  معدنية  بسبائك 

وفعالة جدا وتساعد المريض على الحركة بشكل أفضل.
تمت أول عملية الستبدال مفصل الركبة الكلي في مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي فــي يــنــايــر 2013، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت تم 
عملية   150 بمعدل  حاليا  وتجرى  ركبة   1000 من  أكثر  استبدال 

سنويا.
2- ما هي األسباب التي تدعو لتغيير مفصل الركبة؟

التهاب  عــن  الناتج  األلــم  هــو  للعملية  شيوعا  األكــثــر  السبب 
المفاصل التنكسي او كما هو متعارف عليه بالخشونة واحتكاك 
في  تيبسا  ويسبب  تدريجي  بشكل  حدته  تـــزداد  حيث  المفاصل 
مــفــصــل الــركــبــة مــمــا يــحــد مـــن انــشــطــة الــحــيــاة الــيــومــيــة بشكل 
المطاف  ينتهي  األيــام وقد  المشي مع مرور  كبير وتقل مسافات 

بالمريض على كرسي متحرك.
المراحل  العملية في  إجــراء  أهمية  يتفهم  أن  المريض  على 
األولـــى وفــي وضــع صحي جــيــد، فــإن التقدم فــي الــســن قــد يزيد 
لذا  للعملية  مؤهل  غير  المريض  يجعل  مما  الصحية  المشاكل 

يستحسن عدم التأجيل.
2- إذا ما هي األعراض؟

• الشكوى األساسية لدى المرضى الذين يعانون من خشونة 
متقدمة في الركبة هو األلم الذي يزداد حدة مع المشي والوقوف.

ثني  على  الــقــدرة  مــن  يقلل  وهــو  الركبة  فــي مفصل  تيبس   •
الركبة.

• عدم ثبات في الركبة واالنحراف.
• صعوبة في الجلوس على األرض.

• صعوبة في الوقوف من وضعية جلوس.
• صعوبة في صعود ونزول الدرج.

• في بعض الحاالت المتقدمة قد يشعر المريض باأللم حتى 
وهو مستلق على السرير.

- 4 كيف يكون التشخيص؟
يعتمد التشخيص على التاريخ الصحي للمريض، باإلضافة 

بــاألشــعــة السينية  الــدقــيــق وأخـــذ صـــورة  الــســريــري  إلــى الفحص 
للركبتين في وضعية الوقوف.

بعد االطالع على األشعة يتم تصنيف الخشونة الى درجات، 
بدءا بالدرجة األولى وهي درجة بسيطة إلى الدرجة الرابعة وهي 
تعني أن العظام تحتك ببعضها وأن الغضروف المفصلي قد تآكل 

بالكامل.
تغيير  عملية  وبــعــد  قبل  مــحــددة  طبية  عناية  هــنــاك  هــل   -5

مفصل الركبة؟
الـــوزن،  تــكــون أولـــى خــطــوات الــعــالج تحفظية، وهـــي فــقــدان 
وعديل األنشطة اليومية، تناول مسكنات األلم، وتقوية العضالت 

مع العالج الطبيعي وعن طريق التمرين في المنزل.
في حال فشل أولى خطوات العالج في السيطرة على األلم، 
يتم عرض خيار اإلبر مفصلية على مرضى الخشونة من الدرجة 

األولى والثانية.
)متعارف  الهيالورونيك  الكورتيزون وحمض  اإلبر هي  أنواع   
عليها بالزيتية( والبالزما الغنية بالصفائح الدموية هذه اإلبر قد 
تساهم في تأجيل االحتياج الى التدخل الجراحي ولكن مرضى 
الخشونة من الدرجة الرابعة ال يستفيدون عادة من اإلبر وتعرض 
الخشونة  الكلي.. مرضى  الركبة  استبدال مفصل  عملية  عليهم 
من الدرجة الثالثة الذين ال يستجيبون لطرق العالج التحفظي 

فيتم اعطاؤهم خيار التدخل الجراحي.
تبدأ مرحلة تجهيز المريض للعمليات والتي تتضمن إجراء 
وتخطيط  للصدر  السينية  واألشعة  العامة  الــدم  تحاليل  جميع 
القلب. يتم بعد ذلك مراجعة المريض من قبل أخصائي تخدير 
للعملية  تحمله  وقـــدرة  الــمــريــض  لياقة  مــن  يتأكد  بـــدوره  الـــذي 

والتخدير.
في حالة حاجة المريض إلى المعاينة من قبل طبيب القلب 
أو األمراض الصدرية أو الغدد الصماء أو الباطنية، يتم تحويله 
ــى عـــيـــادة األخــصــائــي الــمــعــنــي لــلــتــأكــد مـــن مــالئــمــتــه للتدخل  إلـ

الجراحي.
من  للعملية  للخضوع  مستعد  الــمــريــض  أن  نــتــأكــد  عــنــدمــا 
قبل  ما  ليلة  المستشفى  المريض  إدخــال  يتم  النواحي،  جميع 
العملية أو في صباح يوم العملية، عادة ما تتم العملية تحت تأثير 
التخدير النصفي، وهو آمن أنواع التخدير ويجعل عملية التعافي 

أسهل، كما أنه جيد في التحكم في مستوى األلم.
تستغرق العملية حوالي ساعة إلى ساعة ونصف.

الكلي عملية مؤلمة جدا،  الركبة  إن عملية استبدال مفصل 
والتحكم في األلم دائما ما يشكل تحديا بالنسبة إلى الجراح.

في مستشفى الملك حمد الجامعي تم إجراء أبحاث علمية 
بعد  األلــم  في  للتحكم  أساليب متعددة  فيها مقارنة  تمت  كثيرة 
في  منها  الكثير  نشر  وتم  الكلي،  الركبة  استبدال مفصل  عملية 
المجالت الطبية. نقوم حاليا بالعمل على دراستين في موضوع 

التحكم في األلم بعد عملية استبدال مفصل الركبة الكلي.
ألم، ونقوم أيضا بتخدير  الركبة بمسكنات  عادة نقوم بحقن 

العصب المغذي للركبة لتحسين تجربة المريض بعد العملية.
يتحسن  ذلــك  بعد  ولكن  كبيرا،  تحديا  أسبوعين  أول  يشكل 

األلم ووظيفة الركبة بشكل ملحوظ.
6. هل للعالج الطبيعي دور بعد العملية؟

قبل  طبيعي  معالج  قبل  من  معاينتهم  تتم  المرضى  جميع 
يساعد  وهــذا  العضلية  التقوية  بتمارين  نصحهم  ويتم  العملية 

في التعافي ما بعد العملية.
عالي  الطبيعي  الــعــالج  هــو  العملية  بعد  األمـــور  أهــم  مــن  إن 
الجراحي  اإلجــــراء  هــي  الكلي  الــركــبــة  اســتــبــدال  الــجــودة، عملية 
والنصف اآلخر العالج الطبيعي وإنه ال يجب أن يتوقع المريض 
نتيجة جيدة بعد اإلجراء الجراحي إذا لم يحصل المريض على 

عالج طبيعي جيد.
المريض  يــقــوم  حيث  العملية،  يــوم  الطبيعي  الــعــالج  ويــبــدأ 
بالمشي خارج غرفته في اليوم األول بعد العملية، وصعود الساللم 
بمساعدة المعالج الطبيعي في اليوم الثاني بعد العملية، حوالي 
المستشفى  من  ترخيصهم  يتم  المرضى  من  بالمئة   50 إلى   40

في اليوم الثاني.
المفاصل  اســتــبــدال  لعملية  الــطــبــي  الــفــريــق  أعــضــاء  جميع 
الممرضين،  األطـــبـــاء،  مــن  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
أفضل  لتقديم  يبذلون قصارى جهدهم  الطبيعيين،  المعالجين 

خدمة طبية لمرضانا.
ونستمر  العالمية  المؤسسات  بأفضل  تقارن  للعمل  معاييرنا 
الركبة  اســتــبــدال مفصل  بــعــد عملية  مــمــتــازة  نــتــائــج  تــقــديــم  فــي 

الكلي.

الدكتورة نادية مطر لـ»الخليج الطبي«:

 احذر من العالجات المنزلية وال�شعبية في 

عالج اآثار الندوب وجروح العالجات التجميلية 
جراح التجميل يضع خطة عالجية متكاملة سواء كان العالج جراحيا أو غير جراحي
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 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

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/1309231
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16251/pdf/1-Supplime/16251.pdf?fixed722
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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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انتهاء مرا�شم ت�شييعها بعد وداع مهيب

اإليزابيث الثانية.. الرحلة الأخرية

امللكة  جنازة  مرا�صم  اأقيمت 

فيما   احت�صد  بريطانيا  ملكة  اإليزابيث 

قادة وملوك من اأنحاء العامل يف لندن، 

ال�صخ�صية  وفاة  بعد  لتوديعها،  اأم�س، 

املحبوبة التي وحدت الأمة خالل فرتة 

حكم ا�صتمرت 70 عاًما.

خ�صب  من  امل�صنوع  النع�س  ظهر 

وفوقه  امللكي  بالعلم  واملغطى  البلوط 

مدفع  عربة  على  الإمرباطورية  تاج 

ليتم  بالغيوم،  ملبدة  �صماء  حتت 

كني�صة  اإىل  ع�صكري  موكب  يف  نقله 

و�صتمن�صرت اآبي.

امللك  ووريثها  الأكرب  جنلها  و�صار 

ت�صارلز وكبار اأفراد العائلة املالكة وراء 

يف  تدق  جر�س  اأ�صوات  و�صط  النع�س 

اخللفية و�صمت �صاد �صوارع لندن، بعد 

اأقيمت يف كني�صة  ختام جنازة ر�صمية 

و�صتمن�صرت اآبي.

�صهدته  ب�صمت  اجلنازة  وانتهت 

الكني�صة والأمة ملدة دقيقتني.

�شن�شارك يف معر�ض البحرين للطريان.. »بوينج«:

�شفقات غري مكتملة مع طريان اخلليج

كاظم عبداهلل:

الع�صو  هاي�صي،  راندي  اأملح 

املنتدب للت�صويق لدى بوينج للطائرات 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  التجارية 

الو�صطى  واآ�صيا  ورو�صيا  واأفريقيا 

يوم  افرتا�صي عقد  موؤمتر �صحفي  يف 

اإىل وجود �صفقات غري مكتملة  اأم�س، 

اخلليج  طريان  �صركة  مع  الآن  حتى 

الناقلة الوطنية ململكة البحرين.

ل�صان  على  بوينغ  �صركة  واأكدت   

هاي�صي م�صاركتها يف معر�س البحرين 

الدويل للطريان.

تابع تطورات الت�شدي للأمرا�ض ال�شارية والتق�شي الوبائي.. جمل�ض الوزراء:

اإجراءات وا�شتعدادات لأي م�شتجدات �شحية
اأكد جمل�س الوزراء يف جل�صته اأم�س، برئا�صة ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير البنية التحتية اأن مملكة البحرين تنظر لل�صالم كخيار ا�صرتاتيجي يعزز م�صارات الأمن 

ويكر�س التعاي�س ال�صلمي، وذلك يف معر�س تنويه املجل�س باليوم الدويل لل�صالم.

بعدها تابع املجل�س اآخر م�صتجدات الت�صدي لالأمرا�س ال�صارية وتطورات التق�صي الوبائي عاملًيا 

ب�صاأنها، وكلّف وزارة ال�صحة مبوا�صلة اتخاذ الإجراءات الحرتازية والوقائية وزيادة ال�صتعدادات 

لتعزيز ال�صتجابة لأية م�صتجدات بهذا ال�صاأن.

الدولية  التجارة  ال�صارة يف  املمار�صات  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  قرار  املوافقة على  املجل�س  وقّرر 

لدول جمل�س التعاون بفر�س ر�صوم الإغراق �صد واردات دول جمل�س التعاون لعدد من املنتجات.

التقنية »بوليتكنيك« وجامعة �صاندونغ جياوتونغ  البحرين  ووافق على مذكرة تفاهم بني كلية 

ال�صينية يف جمال التعليم وبناء القدرات التعليمية واملهنية.

وا�صتعر�س املجل�س مذكرة وزير النفط والبيئة ب�صاأن نظام لر�صد النبعاثات ال�صادرة عن امل�صانع 

واملن�صاآت ال�صناعية.

�شموه ي�شارك يف مرا�شم اجلنازة الر�شمية للملكة اإليزابيث.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

العامل فقد رمزً ا للت�شامح العاملي وال�شلم
خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  نيابًة 

ملك البالد املعظم، �صارك �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ومبعّيته �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 

حمد اآل خليفة املمثل ال�صخ�صي جلاللة امللك املعظم، يف مرا�صم اجلنازة 

يف  اأقيمت  والتي  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  اجلاللة  ل�صاحبة  الر�صمية 

كني�صة و�صتمن�صرت بالعا�صمة الربيطانية لندن.

يف  احلافلة  م�صريتها  خالل  الراحلة  امللكة  مناقب  �صموه  وا�صتذكر 

خدمة بلدها واأبناء �صعبها والعامل، وجهودها املبذولة يف تعزيز العالقات 

البحرينية الربيطانية على خمتلف ال�صعد. اإىل ذلك، قام �صموه بزيارة 

اإىل قاعة و�صتمن�صرت التي مت تخ�صي�صها لإلقاء نظرة الوداع على نع�س 

امللكة اإليزابيث الثانية. واأكد �صموه اأن العامل فقد برحيل امللكة اإليزابيث 

الثانية رمًزا للت�صامح العاملي وال�صالم الدويل.

ويل العهد 

رئي�س 

الوزراء

ي�شارك 

يف مرا�شم 

اجلنازة 

الر�شمية 

للملكة 

اإليزابيث 

ت�شييع امللكة اإليزابيث اإىل مثواها الأخري

منوذج لطائرات بوينجال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

»تنفيذية النتخابات«: املواطنون باخلارج ميكنهم مراجعة اأ�شمائهم اإلكرتونًيا 

غًدا.. اليوم الأخري لعر�ض جداول الناخبني

ة ترتفع لـ120 ديناًرا اأزمة موا�شلت اجلامعة تتفاعل.. واأ�شعار املوا�شلت اخلا�شّ

الطلبة ي�شلون حما�شراتهم بالنقل العام متاأخرين

الفريق النتخابي:

لالنتخابات  الإ�صرافية  املراكز  �صّجلت 

على  ا  اعرتا�صً  3477 حوايل  الأربع  باملحافظات 

جداول الناخبني على مدى 5 اأّيام منذ بدء عر�س 

الطلبات  عدد  وبلغ  املا�صي.  اخلمي�س  اجلداول 

وتنّوعت  طلب،   500 من  اأكرث  اأم�س  املقدمة 

الطلبات بني اإدراج الأ�صماء واإ�صافة العناوين. اإىل 

ذلك، دعت الإدارة التنفيذية لالنتخابات املواطنني 

املتواجدين خارج اململكة باأنه ميكنهم ال�صتفادة من 

اخلدمات املقدمة اإلكرتونًيا عرب املوقع الإلكرتوين 

والتي تتمثل يف مراجعة جداول الناخبني، وتقدمي 

طلبات ت�صحيح البيانات اأو العرتا�س عليها لدى 

ق�صاة اللجان الإ�صرافية.

حمرر ال�صوؤون املحلية:

تاأخر  من  جامعيون  طلبة  �صكا 

و�صولهم اإىل جامعة البحرين عرب النقل 

املحّطات  اإىل  الو�صول  و�صعوبة  العام 

لالنتظار  وا�صطرارهم  تقلّهم  التي 

لفرتات طويلة يف احلّر، وذلك يف اليوم 

الثاين من العام الدرا�صي اجلامعي الذي 

انتظمت فيه اأغلب الكلّيات ح�صورًيا.

»الأيام«  عرب  اأمور  اأولياء  �صكا  كما 

للجامعة،  التو�صيل  اأ�صعار  ارتفاع  من 

موا�صالت  عن  البحث  اإىل  وا�صطرارهم 

ديناًرا  اإىل 120  باأ�صعار ت�صل  ة،  خا�صّ

املركز الإ�شرايف يف حمافظة املحرق�صهرًيا. حافالت جامعة البحرين التي كانت تنقل الطلبة
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وزير اخلارجية ونظريه العراقي 

يبحثــــان م�ســــار العالقــــات الأخويـــة

الزياين يبحث التعاون الثنائي 

مع وزير خارجية لوك�سمبورغ

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

وزير  اأ�صلبورن،  جان  مع  ام�س،  نيويورك  يف  اخلارجية 

هام�س  على  وذلك  لوك�صمبورغ،  دوقية  يف  اخلارجية 

العامة  للجمعية  وال�صبعني  ال�صابعة  الدورة  اجتماعات 

لالأمم املتحدة.

 جرى خالل االجتماع، بحث عالقات ال�صداقة املتميزة 

لوك�صمبورغ،  ودوقية  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

و�صبل تعزيز التعاون الثنائي واالرتقاء به اإىل م�صتويات 

اأ�صمل مبا يخدم م�صالح البلدين، اإ�صافة اإىل بحث الق�صايا 

حمل االهتمام امل�صرتك.

دمج الرعاية ال�سحية للنزلء �سمن النظام الإلكرتوين لوزارة ال�سحة

»مفو�سية ال�سجناء« ُت�سيد بافتتاح العيادة الطبية لنزلء مراكز الإ�سالح

يركز على كيفية تطبيق قانون العقوبات ودور اجلهات امل�ساندة يف تفعيله

»الوطنيـة حلقوق الإن�سان« تنظم موؤمتًرا عن العقوبـات البديلة

اأ�ساد بافتتاح عيادة نزلء »الإ�سالح والتاأهيل«.. »املنامة احلقوقي«:

توفري جميــــــع التخ�س�ســـــات واخلدمــــــات الطبيـــــة للنــــــزلء

بافتتاح  واملحتجزين  ال�صجناء  مفو�صية حقوق  اأ�صادت 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق 

وزيرة  ال�صيد  جليلة  والدكتورة  لل�صحة  االأعلى  املجل�س 

الرعاية  خدمات  تقدمي  ل�صالح  الطبية  للعيادة  ال�صحة، 

ال�صحية لنزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل.

تلك  واأن  ال�صيما  احلدث  هذا  اأهمية  املفو�صية  واأكدت 

العيادة �صتكون »خا�صعة للم�صت�صفيات احلكومية التي تقدم 

الرعاية  تقدمي  موا�صلة  اإطار  يف  متكاملة؛  �صحية  خدمات 

م�صتويات  وباأعلى  ال�صاعة  مدار  على  ال�صاملة  ال�صحية 

�صحتهم  على  احلفاظ  ي�صمن  مبا  للنزالء  والكفاءة  اجلودة 

و�صالمتهم العامة«.

اجلهود  ياأتي �صمن  االإجراء  هذا  اأن  املفو�صية  واأ�صافت 

املتكاملة التي تبذلها اجلهات احلكومية املعنية بتقدمي الرعاية 

املعي�صية وال�صحية لفئات النزالء يف كل من وزارة الداخلية 

ووزارة ال�صحة مع جهود موؤ�ص�صات الرقابة امل�صتقلة، ومنها 

املفو�صية والتي �صبق واأن اأو�صت يف عدة تقارير لها باأن »اأن 

تقدمي   - املكان  اإدارة  مع  بالتن�صيق   - ال�صحة  تتوىل وزارة 

الرعاية ال�صحية للنزالء، مع اإن�صاء مبنى جديد للعيادة يف 

املركز وزيادة الكادر الطبي العامل فيها«.

كما تاأتي �صمن �صل�صلة الربامج وامل�صاريع التي تنفذها 

واإدارة  الداخلية  بوزارة  والتاأهيل  لالإ�صالح  العامة  االإدارة 

الداخلية  النزالء بتوجيهات من وزير  اإ�صالح وتاأهيل  مركز 

االإ�صالح  مبراكز  ال�صلة  ذات  واالإدارات  الوزارة  ووكيل 

للنزالء ومنها  املقدمة  والتاأهيل، لتح�صني وتطوير اخلدمات 

درجة  نف�س  على  تكون  بحيث  ال�صحية،  الرعاية  خدمات 

اخلدمات املقدمة للمواطنني االأخرين خارج املركز، ومن خالل 

اال�صتعانة بالكوادر املتخ�ص�صة يف وزارة ال�صحة والتي تعمل 

�صمن نف�س اآليات العمل يف املراكز وامل�صت�صفيات اخلارجية 

التابعة للوزارة، االأمر الذي من �صاأنه دمج الرعاية ال�صحية 

والطبية املقدمة للنزالء �صمن النظام االلكرتوين للوزارة ككل 

ومن ثم ُتتاح للنزالء نف�س فر�س العالج والتطبيب املتاحة 

ا مع  لكافة املواطنني يف املجتمع، وهو االأمر الذي يت�صق اأي�صً

قانون ال�صمان ال�صحي املزمع تطبيقه قريًبا.

ك�صف املهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س 

يف  اأنه  االإن�صان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

يف  تقدم  من  البحرين  مملكة  ت�صهده  ما  ظل 

واهتمامها  عام،  ب�صكل  االإن�صان  حقوق  جمال 

ب�صكل  البديلة  العقوبات  نطاق  يف  بالتو�ّصع 

تطور  يف  نوعية  نقلة  تعد  والتي  خا�س، 

وتعزيز منظومة حقوق االإن�صان، كونها ت�صهم 

واالأ�صري،  املجتمعي  اال�صتقرار  تعزيز  يف 

وتر�ّصخ النهج االإن�صاين واحلقوقي يف تطبيق 

تنظم  للمحكومني،  والتاأهيل  االإ�صالح  اأنظمة 

موؤمتًرا  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

دولًيا حتت �صعار »قانون العقوبات والتدابري 

البديلة: جتربة نوعية يف الت�صريع اجلنائي«، 

وا�صعة  ودولية  واإقليمية  حملية  مب�صاركة 

وفاعلة يف املجال احلقوقي.

ب�صفتها  املوؤ�ص�صة  »اإن  الدرازي:  وقال 

اإحدى االآليات الوطنية املعنية بحماية حقوق 

االإن�صان يف مملكة البحرين، اأخذت على عاتقها 

الت�صريعات  يف  جاء  ما  تنفيذ  تاأ�صي�صها  منذ 

لها وتعديالتها، حيث عمدت  املن�صاأة  املختلفة 

التدريبية  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  على 

والتثقيفية لتعزيز الوعي لكافة اأفراد املجتمع 

بحقوقهم التي ن�س عليها الد�صتور والقوانني 

ذات العالقة، وياأتي تنظيم هذا املوؤمتر الدويل 

ا منها لالإ�صهام يف تثقيف  تاأكيًدا لدورها وحر�صً

املنظومة  يف  الكبري  التطور  وبيان  املجتمع 

وحماية  تعزيًزا  البحرين  مبملكة  العدلية 

حلقوق االإن�صان ب�صكل عام وحقوق االأ�صخا�س 

املقيدة حريتهم ب�صكل خا�س، ولت�صليط ال�صوء 

على كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابري 

بتنفيذ  املعنية  واجلهات  والتطبيقات  البديلة 

تفعيل  يف  امل�صاندة  اجلهات  ودور  القانون، 

القانون، ف�صالً على طبيعة االأعمال التي ت�صند 

اإىل املحكوم عليهم واملحبو�صني احتياطيًّا، يف 

يف  البحرين  مملكة  توليها  التي  اجلهود  ظل 

تطوير العدالة اجلنائية«.

املوؤمتر  اأعمال  »اأن  الدرازي:  واأ�صاف   

ملدة  وت�صتمر  اجلاري  ال�صهر  نهاية  تنطلق 

االأول  اليوم  �صي�صهد  حيث  متتاليني،  يومني 

العقوبات والتدابري  قانون  جل�صتني �صتناق�س 

هذا  يف  املختلفة  اجلهات  وجهود  البديلة 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صات  ودور  املجال، 

العقوبات  قانون  تنفيذ  متابعة  يف  االإن�صان 

والتدابري البديلة، فيما يبحث يف اليوم الثاين 

تواجه  التي  التحديات  جل�صات  ثالث  وخالل 

اجلهات امل�صرفة على تنفيذ القانون واملحكوم 

عليهم يف تطبيقه، ومرئيات موؤ�ص�صات املجتمع 

والتدابري  العقوبات  قانون  تطبيق  يف  املدين 

البديلة واأهــم التحديات التي تواجه التنفيذ، 

عاًما  نقا�ًصا  االأخرية  اجلل�صة  ت�صهــد  بينما 

مفتوًحا ومقتـرحات، باالإ�صافة اإىل التو�صيات 

اخلتامية للموؤمتر«.

اأكد مركز املنامة حلقوق االإن�صان اإن افتتاح العيادة 

ما  يعك�س  والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز  لنزالء  الطبية 

تطوير  يف  كبري  اهتمام  من  البحرين  مملكة  توليه 

للجميع  الرعاية  وتوفري  وتعزيزها،  ال�صحية  اخلدمات 

اإىل  م�صرًيا  البحرين،  لد�صتور مملكة  وفًقا  ا�صتثناء  دون 

العامة  االإدارة  جهود  �صمن  تاأتي  اجلديدة  العيادة  اأن 

القانون ومراعاة معايري  والتاأهيل يف تطبيق  لالإ�صالح 

حقوق االإن�صان وتطبيق الربوتوكوالت ال�صحية وتقدمي 

العالج املنا�صب جلميع النزالء دون ا�صتثناء.

يف  تقدميها  يتم  ال�صحية  الرعاية  اأن  املركز  وذكر 

لتقدمي  اأخ�صائيني  بوجود  والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز 

التخ�ص�صات  وا�صت�صاريني يف خمتلف  للمر�صى  العالج 

الطبية، كما يتم متابعة حالة كل مري�س ب�صكل م�صتمر 

التي  احلاالت  بع�س  نقل  ويتم  حمددة،  مواعيد  ووفق 

ال�صلمانية  جممع  اإىل  اأعلى  طبية  اإمكانات  تتطلب 

اأن  على  املركز  م�صدًدا  املنا�صب،  العالج  لتلقي  الطبية 

كل التخ�ص�صات الطبية يتم توفريها للنزالء بح�صب ما 

يتابعه مركز املنامة حلقوق االإن�صان مع اجلهات املعنية 

الطبية  اخلدمات  كافة  توفري  من  والتاأكد  م�صتمر  ب�صكل 

مراكز  يف  النزالء  حاالت  بع�س  تطلبت  حال  يف  لهم 

االإ�صالح والتاأهيل.

واأ�صاد مركز املنامة حلقوق االإن�صان بجهود املجل�س 

بن  ال�صيخ حممد  بالفريق طبيب  متمثالً  لل�صحة  االأعلى 

عبداهلل اآل خليفة، ووزارة ال�صحة ممثلة بالوزيرة جليلة 

بنت ال�صيد جواد ح�صن، الإجناز م�صروع العيادة الطبية 

مراكز  لنزالء  ال�صحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  ل�صالح 

الرعاية  تقدمي  موا�صلة  اإطار  ويف  والتاأهيل،  االإ�صالح 

م�صتويات  وباأعلى  ال�صاعة  مدار  على  ال�صاملة  ال�صحية 

اجلودة والكفاءة للنزالء مبا ي�صمن احلفاظ على �صحتهم 

و�صالمتهم العامة.

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، برقية تهنئة اإىل بيديا ديفي 

االحتادية  الدميقراطية  نيبال  رئي�صة جمهورية  بنداري 

ال�صديقة مبنا�صبة ذكرى يوم الد�صتور لبالدها.

اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامتها مبوفور ال�صحة وال�صعادة ول�صعب جمهورية 

نيبال الدميقراطية االحتادية باملزيد من التقدم واالزدهار. 

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة 

اإىل فخامة بيديا ديفي  بنداري رئي�صة جمهورية نيبال 

يوم  ذكرى  مبنا�صبة  ال�صديقة  االحتادية  الدميقراطية 

اأعرب �صموه فيها عن خال�س تهانيه  الد�صتور لبالدها. 

ومتنياته لفخامتها مبوفور ال�صحة وال�صعادة، ول�صعب 

جمهورية نيبال الدميقراطية االحتادية باملزيد من النماء 

والتقدم.                                                                                                

كـــما بعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س 

بهــادور  �صري  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

الدميقراطية  نيبال  جمهورية  وزراء  رئي�س  ديوبا 

االحتادية.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�سة نيبال بيوم الد�ستور
القائد العام ي�ستقبل رئي�س �سركة الفتان القاب�سة لال�ستثمار الإماراتية

اآل خليفة  اأحمد  ال�صيخ خليفة بن  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، ام�س االثنني، العميد حممد 

الفتان  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  م�صبح  را�صد 

القاب�صة لال�صتثمار بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، 

يرافقه م�صفر نا�صر حممد الكربي املدير العام ل�صركة الفتان 

ل�صناعة ال�صفن.

ويف بداية اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 

برئي�س جمل�س اإدارة �صركة الفتان القاب�صة لال�صتثمار واملدير 

العام ل�صركة الفتان ل�صناعة ال�صفن، واأ�صاد بالتطور البارز 

القاب�صة  الفتان  �صركة  حققتها  التي  الطموحة  واالإجنازات 

لال�صتثمار الرائدة يف جمال بناء ال�صفن.

مدير  �صعد  حممد  ح�صن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�صر 

بن  �صلمان  ال�صيخ  الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان 

واللواء  والتقنية،  والتنظيم  التخطيط  مدير  اآل خليفة  خالد 

الركن بحري حممد يو�صف الع�صم قائد �صالح البحرية امللكي 

البحريني، وعدد من كبار �صباط قوة دفاع البحرين.

امللكية  للموؤ�ص�صة  العام  االأمني  ا�صتقبل 

�صتيفن  م�صطفى  الدكتور  االإن�صانية  لالأعمال 

لدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صفري  بوندي 

مملكة البحرين، وذلك يف مكتبه مبقر املوؤ�ص�صة 

امللكية لالأعمال االإن�صانية ب�صاحية ال�صيف.

م�صطفى  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

بالعالقات  م�صيداً  االأمريكي،  بال�صفري  ال�صيد 

الطيبة بني القيادة وال�صعبني ال�صديقني، مثمناً 

خالل  ال�صفري  يبذلها  التي  الطيبة  اجلهود 

تعزيز  يف  لالإ�صهام  البحرين  مملكة  يف  عمله 

اآفاق  وتو�صيع  الثنائية  العالقات  وتوطيد 

املجاالت  من  العديد  يف  البلدين  بني  التعاون 

مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني 

ال�صديقني. 

تاريخ  عن  نبذة  اللقاء  خالل  قدم  كما 

املكفولني  واالأرامل  االأيتام  وعدد  املوؤ�ص�صة 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  قبل  من 

واأنواع  املوؤ�ص�صة  عمل  من  امل�صتفيدة  والفئات 

امل�صاهمة يف  لهم يف �صبيل  تقدم  التي  الرعاية 

العلمية  مب�صتوياتهم  واالرتقاء  االأبناء  تربية 

التي  التنموية  وامل�صاريع  واالجتماعية، 

الرعائية  املجاالت  �صتى  يف  املوؤ�ص�صة  تنفذها 

املوؤ�ص�صة  قدمتها  التي  اخلارجية  وامل�صاعدات 

للدول ال�صقيقة وال�صديقة بتوجيه من ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى الرئي�س الفخري للموؤ�ص�صة 

امللكية لالأعمال االإن�صانية، وبدعم من احلكومة 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الر�صيدة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبقيادة  الوزراء  جمل�س 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

االإن�صانية و�صئون ال�صباب.

ومن جانبه اأ�صاد ال�صفري االأمريكي بالرعاية 

امللك  ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة  امللكية 

بارز  اهتمام  من  جاللته  يوليه  وما  املعظم 

وم�صاعدة  واالإن�صاين  اخلريي  للعمل  ورعاية 

دول  خمتلف  يف  املنكوبني  واإغاثة  املحتاجني 

وجهود  الر�صيدة  احلكومة  دعم  مثمناً  العامل، 

يف  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو 

املوؤ�ص�صة  تقدمه  الذي  االإن�صاين  العمل  اإدارة 

التي  واالإجنازات  االإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

الرعائية  اخلدمات  من خالل  املوؤ�ص�صة  حققتها 

البحرين  مملكة  يف  للمحتاجني  تقدمها  التي 

وامل�صروعات التنموية التي تنفذها يف خمتلف 

الدول املنكوبة مما �صاهم ب�صكل كبري وفعال يف 

لل�صعوب،  النف�صي  واال�صتقرار  االأمن  تر�صيخ 

واالأ�صلوب  اخلدمات  بنوعية  اإعجابه  مبدياً 

االإبداعي يف االإدارة والتنظيم الكبري الذي تعمل 

تنفيذ  ا�صتطاعت  والتي  خالله  من  املوؤ�ص�صة 

جميع هذه امل�صاريع مبهنية احرتافية عالية.

زار »امللكية لالأعمال الإن�سانية« واأعجب باإدارتها

ال�سفيـــر الأمريكـــي ي�سيـــد باملبـــادرات الإن�سانيــة للملك املعظم

املبارك: زيادة التعاون

 مع البنك الياباين للتعاون الدويل

البلديات  �صوؤون  وزير  املبارك  نا�صر  بن  وائل  اجتمع 

والزراعة يف مكتبه ب�صئون البلديات مع كل من كني اإي�صريو 

يف  الدويل  للتعاون  الياباين  البنك  ممثلي  فوناي  وغو�صيي 

ال�صرق االأو�صط.

اأهمية ال�صراكات والتعاون يف دعم حتقيق  واأكد الوزير 

البنك  التعاون مع  اإىل زيادة  ال�صاملة متطلعاً  التنمية  جهود 

الياباين للتعاون الدويل يف حتقيق هذه االأهداف.

الدويل  للتعاون  الياباين  البنك  ممثال  اأكد  بدوره 

على  موؤكدين  الالزم،  الفني  الدعم  كل  لتقدمي  ا�صتعدادهما 

الكبرية  واخلربات  املجال  هذا  يف  البنك  يلعبه  الذي  الدور 

التي ميتلكها. كما اأعربا عن �صعادتهما بزيارة مملكة البحرين 

واالطالع على جتاربها يف املجاالت اخلدمية املختلفة.

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

وزير  ح�صني  فوؤاد  مع   اأم�س  نيويورك  يف  اخلارجية 

اخلارجية يف جمهورية العراق ال�صقيقة، وذلك على هام�س 

العامة  للجمعية  وال�صبعني  ال�صابعة  الدورة  اجتماعات 

لالأمم املتحدة.

العالقات  م�صار  ا�صتعرا�س  جرى  االجتماع،  وخالل 

االأخوية الوطيدة التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية 

خمتلف  على  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  و�ُصبل  العراق، 

امل�صتويات، مبا يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، 

ال�صاحتني  على  االأو�صاع  م�صتجدات  بحث  اإىل  اإ�صافة 

االإقليمية والدولية، والق�صايا حمّل االهتمام امل�صرتك.
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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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وزير اخلارجية ونظريه العراقي 

يبحثــــان م�ســــار العالقــــات الأخويـــة

الزياين يبحث التعاون الثنائي 

مع وزير خارجية لوك�سمبورغ

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

وزير  اأ�صلبورن،  جان  مع  ام�س،  نيويورك  يف  اخلارجية 

هام�س  على  وذلك  لوك�صمبورغ،  دوقية  يف  اخلارجية 

العامة  للجمعية  وال�صبعني  ال�صابعة  الدورة  اجتماعات 

لالأمم املتحدة.

 جرى خالل االجتماع، بحث عالقات ال�صداقة املتميزة 

لوك�صمبورغ،  ودوقية  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

و�صبل تعزيز التعاون الثنائي واالرتقاء به اإىل م�صتويات 

اأ�صمل مبا يخدم م�صالح البلدين، اإ�صافة اإىل بحث الق�صايا 

حمل االهتمام امل�صرتك.

دمج الرعاية ال�سحية للنزلء �سمن النظام الإلكرتوين لوزارة ال�سحة

»مفو�سية ال�سجناء« ُت�سيد بافتتاح العيادة الطبية لنزلء مراكز الإ�سالح

يركز على كيفية تطبيق قانون العقوبات ودور اجلهات امل�ساندة يف تفعيله

»الوطنيـة حلقوق الإن�سان« تنظم موؤمتًرا عن العقوبـات البديلة

اأ�ساد بافتتاح عيادة نزلء »الإ�سالح والتاأهيل«.. »املنامة احلقوقي«:

توفري جميــــــع التخ�س�ســـــات واخلدمــــــات الطبيـــــة للنــــــزلء

بافتتاح  واملحتجزين  ال�صجناء  مفو�صية حقوق  اأ�صادت 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق 

وزيرة  ال�صيد  جليلة  والدكتورة  لل�صحة  االأعلى  املجل�س 

الرعاية  خدمات  تقدمي  ل�صالح  الطبية  للعيادة  ال�صحة، 

ال�صحية لنزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل.

تلك  واأن  ال�صيما  احلدث  هذا  اأهمية  املفو�صية  واأكدت 

العيادة �صتكون »خا�صعة للم�صت�صفيات احلكومية التي تقدم 

الرعاية  تقدمي  موا�صلة  اإطار  يف  متكاملة؛  �صحية  خدمات 

م�صتويات  وباأعلى  ال�صاعة  مدار  على  ال�صاملة  ال�صحية 

�صحتهم  على  احلفاظ  ي�صمن  مبا  للنزالء  والكفاءة  اجلودة 

و�صالمتهم العامة«.

اجلهود  ياأتي �صمن  االإجراء  هذا  اأن  املفو�صية  واأ�صافت 

املتكاملة التي تبذلها اجلهات احلكومية املعنية بتقدمي الرعاية 

املعي�صية وال�صحية لفئات النزالء يف كل من وزارة الداخلية 

ووزارة ال�صحة مع جهود موؤ�ص�صات الرقابة امل�صتقلة، ومنها 

املفو�صية والتي �صبق واأن اأو�صت يف عدة تقارير لها باأن »اأن 

تقدمي   - املكان  اإدارة  مع  بالتن�صيق   - ال�صحة  تتوىل وزارة 

الرعاية ال�صحية للنزالء، مع اإن�صاء مبنى جديد للعيادة يف 

املركز وزيادة الكادر الطبي العامل فيها«.

كما تاأتي �صمن �صل�صلة الربامج وامل�صاريع التي تنفذها 

واإدارة  الداخلية  بوزارة  والتاأهيل  لالإ�صالح  العامة  االإدارة 

الداخلية  النزالء بتوجيهات من وزير  اإ�صالح وتاأهيل  مركز 

االإ�صالح  مبراكز  ال�صلة  ذات  واالإدارات  الوزارة  ووكيل 

للنزالء ومنها  املقدمة  والتاأهيل، لتح�صني وتطوير اخلدمات 

درجة  نف�س  على  تكون  بحيث  ال�صحية،  الرعاية  خدمات 

اخلدمات املقدمة للمواطنني االأخرين خارج املركز، ومن خالل 

اال�صتعانة بالكوادر املتخ�ص�صة يف وزارة ال�صحة والتي تعمل 

�صمن نف�س اآليات العمل يف املراكز وامل�صت�صفيات اخلارجية 

التابعة للوزارة، االأمر الذي من �صاأنه دمج الرعاية ال�صحية 

والطبية املقدمة للنزالء �صمن النظام االلكرتوين للوزارة ككل 

ومن ثم ُتتاح للنزالء نف�س فر�س العالج والتطبيب املتاحة 

ا مع  لكافة املواطنني يف املجتمع، وهو االأمر الذي يت�صق اأي�صً

قانون ال�صمان ال�صحي املزمع تطبيقه قريًبا.

ك�صف املهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س 

يف  اأنه  االإن�صان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

يف  تقدم  من  البحرين  مملكة  ت�صهده  ما  ظل 

واهتمامها  عام،  ب�صكل  االإن�صان  حقوق  جمال 

ب�صكل  البديلة  العقوبات  نطاق  يف  بالتو�ّصع 

تطور  يف  نوعية  نقلة  تعد  والتي  خا�س، 

وتعزيز منظومة حقوق االإن�صان، كونها ت�صهم 

واالأ�صري،  املجتمعي  اال�صتقرار  تعزيز  يف 

وتر�ّصخ النهج االإن�صاين واحلقوقي يف تطبيق 

تنظم  للمحكومني،  والتاأهيل  االإ�صالح  اأنظمة 

موؤمتًرا  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

دولًيا حتت �صعار »قانون العقوبات والتدابري 

البديلة: جتربة نوعية يف الت�صريع اجلنائي«، 

وا�صعة  ودولية  واإقليمية  حملية  مب�صاركة 

وفاعلة يف املجال احلقوقي.

ب�صفتها  املوؤ�ص�صة  »اإن  الدرازي:  وقال 

اإحدى االآليات الوطنية املعنية بحماية حقوق 

االإن�صان يف مملكة البحرين، اأخذت على عاتقها 

الت�صريعات  يف  جاء  ما  تنفيذ  تاأ�صي�صها  منذ 

لها وتعديالتها، حيث عمدت  املن�صاأة  املختلفة 

التدريبية  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  على 

والتثقيفية لتعزيز الوعي لكافة اأفراد املجتمع 

بحقوقهم التي ن�س عليها الد�صتور والقوانني 

ذات العالقة، وياأتي تنظيم هذا املوؤمتر الدويل 

ا منها لالإ�صهام يف تثقيف  تاأكيًدا لدورها وحر�صً

املنظومة  يف  الكبري  التطور  وبيان  املجتمع 

وحماية  تعزيًزا  البحرين  مبملكة  العدلية 

حلقوق االإن�صان ب�صكل عام وحقوق االأ�صخا�س 

املقيدة حريتهم ب�صكل خا�س، ولت�صليط ال�صوء 

على كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابري 

بتنفيذ  املعنية  واجلهات  والتطبيقات  البديلة 

تفعيل  يف  امل�صاندة  اجلهات  ودور  القانون، 

القانون، ف�صالً على طبيعة االأعمال التي ت�صند 

اإىل املحكوم عليهم واملحبو�صني احتياطيًّا، يف 

يف  البحرين  مملكة  توليها  التي  اجلهود  ظل 

تطوير العدالة اجلنائية«.

املوؤمتر  اأعمال  »اأن  الدرازي:  واأ�صاف   

ملدة  وت�صتمر  اجلاري  ال�صهر  نهاية  تنطلق 

االأول  اليوم  �صي�صهد  حيث  متتاليني،  يومني 

العقوبات والتدابري  قانون  جل�صتني �صتناق�س 

هذا  يف  املختلفة  اجلهات  وجهود  البديلة 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صات  ودور  املجال، 

العقوبات  قانون  تنفيذ  متابعة  يف  االإن�صان 

والتدابري البديلة، فيما يبحث يف اليوم الثاين 

تواجه  التي  التحديات  جل�صات  ثالث  وخالل 

اجلهات امل�صرفة على تنفيذ القانون واملحكوم 

عليهم يف تطبيقه، ومرئيات موؤ�ص�صات املجتمع 

والتدابري  العقوبات  قانون  تطبيق  يف  املدين 

البديلة واأهــم التحديات التي تواجه التنفيذ، 

عاًما  نقا�ًصا  االأخرية  اجلل�صة  ت�صهــد  بينما 

مفتوًحا ومقتـرحات، باالإ�صافة اإىل التو�صيات 

اخلتامية للموؤمتر«.

اأكد مركز املنامة حلقوق االإن�صان اإن افتتاح العيادة 

ما  يعك�س  والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز  لنزالء  الطبية 

تطوير  يف  كبري  اهتمام  من  البحرين  مملكة  توليه 

للجميع  الرعاية  وتوفري  وتعزيزها،  ال�صحية  اخلدمات 

اإىل  م�صرًيا  البحرين،  لد�صتور مملكة  وفًقا  ا�صتثناء  دون 

العامة  االإدارة  جهود  �صمن  تاأتي  اجلديدة  العيادة  اأن 

القانون ومراعاة معايري  والتاأهيل يف تطبيق  لالإ�صالح 

حقوق االإن�صان وتطبيق الربوتوكوالت ال�صحية وتقدمي 

العالج املنا�صب جلميع النزالء دون ا�صتثناء.

يف  تقدميها  يتم  ال�صحية  الرعاية  اأن  املركز  وذكر 

لتقدمي  اأخ�صائيني  بوجود  والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز 

التخ�ص�صات  وا�صت�صاريني يف خمتلف  للمر�صى  العالج 

الطبية، كما يتم متابعة حالة كل مري�س ب�صكل م�صتمر 

التي  احلاالت  بع�س  نقل  ويتم  حمددة،  مواعيد  ووفق 

ال�صلمانية  جممع  اإىل  اأعلى  طبية  اإمكانات  تتطلب 

اأن  على  املركز  م�صدًدا  املنا�صب،  العالج  لتلقي  الطبية 

كل التخ�ص�صات الطبية يتم توفريها للنزالء بح�صب ما 

يتابعه مركز املنامة حلقوق االإن�صان مع اجلهات املعنية 

الطبية  اخلدمات  كافة  توفري  من  والتاأكد  م�صتمر  ب�صكل 

مراكز  يف  النزالء  حاالت  بع�س  تطلبت  حال  يف  لهم 

االإ�صالح والتاأهيل.

واأ�صاد مركز املنامة حلقوق االإن�صان بجهود املجل�س 

بن  ال�صيخ حممد  بالفريق طبيب  متمثالً  لل�صحة  االأعلى 

عبداهلل اآل خليفة، ووزارة ال�صحة ممثلة بالوزيرة جليلة 

بنت ال�صيد جواد ح�صن، الإجناز م�صروع العيادة الطبية 

مراكز  لنزالء  ال�صحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  ل�صالح 

الرعاية  تقدمي  موا�صلة  اإطار  ويف  والتاأهيل،  االإ�صالح 

م�صتويات  وباأعلى  ال�صاعة  مدار  على  ال�صاملة  ال�صحية 

اجلودة والكفاءة للنزالء مبا ي�صمن احلفاظ على �صحتهم 

و�صالمتهم العامة.

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، برقية تهنئة اإىل بيديا ديفي 

االحتادية  الدميقراطية  نيبال  رئي�صة جمهورية  بنداري 

ال�صديقة مبنا�صبة ذكرى يوم الد�صتور لبالدها.

اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامتها مبوفور ال�صحة وال�صعادة ول�صعب جمهورية 

نيبال الدميقراطية االحتادية باملزيد من التقدم واالزدهار. 

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة 

اإىل فخامة بيديا ديفي  بنداري رئي�صة جمهورية نيبال 

يوم  ذكرى  مبنا�صبة  ال�صديقة  االحتادية  الدميقراطية 

اأعرب �صموه فيها عن خال�س تهانيه  الد�صتور لبالدها. 

ومتنياته لفخامتها مبوفور ال�صحة وال�صعادة، ول�صعب 

جمهورية نيبال الدميقراطية االحتادية باملزيد من النماء 

والتقدم.                                                                                                

كـــما بعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س 

بهــادور  �صري  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

الدميقراطية  نيبال  جمهورية  وزراء  رئي�س  ديوبا 

االحتادية.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�سة نيبال بيوم الد�ستور
القائد العام ي�ستقبل رئي�س �سركة الفتان القاب�سة لال�ستثمار الإماراتية

اآل خليفة  اأحمد  ال�صيخ خليفة بن  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، ام�س االثنني، العميد حممد 

الفتان  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  م�صبح  را�صد 

القاب�صة لال�صتثمار بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، 

يرافقه م�صفر نا�صر حممد الكربي املدير العام ل�صركة الفتان 

ل�صناعة ال�صفن.

ويف بداية اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 

برئي�س جمل�س اإدارة �صركة الفتان القاب�صة لال�صتثمار واملدير 

العام ل�صركة الفتان ل�صناعة ال�صفن، واأ�صاد بالتطور البارز 

القاب�صة  الفتان  �صركة  حققتها  التي  الطموحة  واالإجنازات 

لال�صتثمار الرائدة يف جمال بناء ال�صفن.

مدير  �صعد  حممد  ح�صن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�صر 

بن  �صلمان  ال�صيخ  الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان 

واللواء  والتقنية،  والتنظيم  التخطيط  مدير  اآل خليفة  خالد 

الركن بحري حممد يو�صف الع�صم قائد �صالح البحرية امللكي 

البحريني، وعدد من كبار �صباط قوة دفاع البحرين.

امللكية  للموؤ�ص�صة  العام  االأمني  ا�صتقبل 

�صتيفن  م�صطفى  الدكتور  االإن�صانية  لالأعمال 

لدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صفري  بوندي 

مملكة البحرين، وذلك يف مكتبه مبقر املوؤ�ص�صة 

امللكية لالأعمال االإن�صانية ب�صاحية ال�صيف.

م�صطفى  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

بالعالقات  م�صيداً  االأمريكي،  بال�صفري  ال�صيد 

الطيبة بني القيادة وال�صعبني ال�صديقني، مثمناً 

خالل  ال�صفري  يبذلها  التي  الطيبة  اجلهود 

تعزيز  يف  لالإ�صهام  البحرين  مملكة  يف  عمله 

اآفاق  وتو�صيع  الثنائية  العالقات  وتوطيد 

املجاالت  من  العديد  يف  البلدين  بني  التعاون 

مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني 

ال�صديقني. 

تاريخ  عن  نبذة  اللقاء  خالل  قدم  كما 

املكفولني  واالأرامل  االأيتام  وعدد  املوؤ�ص�صة 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  قبل  من 

واأنواع  املوؤ�ص�صة  عمل  من  امل�صتفيدة  والفئات 

امل�صاهمة يف  لهم يف �صبيل  تقدم  التي  الرعاية 

العلمية  مب�صتوياتهم  واالرتقاء  االأبناء  تربية 

التي  التنموية  وامل�صاريع  واالجتماعية، 

الرعائية  املجاالت  �صتى  يف  املوؤ�ص�صة  تنفذها 

املوؤ�ص�صة  قدمتها  التي  اخلارجية  وامل�صاعدات 

للدول ال�صقيقة وال�صديقة بتوجيه من ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى الرئي�س الفخري للموؤ�ص�صة 

امللكية لالأعمال االإن�صانية، وبدعم من احلكومة 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الر�صيدة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبقيادة  الوزراء  جمل�س 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

االإن�صانية و�صئون ال�صباب.

ومن جانبه اأ�صاد ال�صفري االأمريكي بالرعاية 

امللك  ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة  امللكية 

بارز  اهتمام  من  جاللته  يوليه  وما  املعظم 

وم�صاعدة  واالإن�صاين  اخلريي  للعمل  ورعاية 

دول  خمتلف  يف  املنكوبني  واإغاثة  املحتاجني 

وجهود  الر�صيدة  احلكومة  دعم  مثمناً  العامل، 

يف  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو 

املوؤ�ص�صة  تقدمه  الذي  االإن�صاين  العمل  اإدارة 

التي  واالإجنازات  االإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

الرعائية  اخلدمات  من خالل  املوؤ�ص�صة  حققتها 

البحرين  مملكة  يف  للمحتاجني  تقدمها  التي 

وامل�صروعات التنموية التي تنفذها يف خمتلف 

الدول املنكوبة مما �صاهم ب�صكل كبري وفعال يف 

لل�صعوب،  النف�صي  واال�صتقرار  االأمن  تر�صيخ 

واالأ�صلوب  اخلدمات  بنوعية  اإعجابه  مبدياً 

االإبداعي يف االإدارة والتنظيم الكبري الذي تعمل 

تنفيذ  ا�صتطاعت  والتي  خالله  من  املوؤ�ص�صة 

جميع هذه امل�صاريع مبهنية احرتافية عالية.

زار »امللكية لالأعمال الإن�سانية« واأعجب باإدارتها

ال�سفيـــر الأمريكـــي ي�سيـــد باملبـــادرات الإن�سانيــة للملك املعظم

املبارك: زيادة التعاون

 مع البنك الياباين للتعاون الدويل

البلديات  �صوؤون  وزير  املبارك  نا�صر  بن  وائل  اجتمع 

والزراعة يف مكتبه ب�صئون البلديات مع كل من كني اإي�صريو 

يف  الدويل  للتعاون  الياباين  البنك  ممثلي  فوناي  وغو�صيي 

ال�صرق االأو�صط.

اأهمية ال�صراكات والتعاون يف دعم حتقيق  واأكد الوزير 

البنك  التعاون مع  اإىل زيادة  ال�صاملة متطلعاً  التنمية  جهود 

الياباين للتعاون الدويل يف حتقيق هذه االأهداف.

الدويل  للتعاون  الياباين  البنك  ممثال  اأكد  بدوره 

على  موؤكدين  الالزم،  الفني  الدعم  كل  لتقدمي  ا�صتعدادهما 

الكبرية  واخلربات  املجال  هذا  يف  البنك  يلعبه  الذي  الدور 

التي ميتلكها. كما اأعربا عن �صعادتهما بزيارة مملكة البحرين 

واالطالع على جتاربها يف املجاالت اخلدمية املختلفة.

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

وزير  ح�صني  فوؤاد  مع   اأم�س  نيويورك  يف  اخلارجية 

اخلارجية يف جمهورية العراق ال�صقيقة، وذلك على هام�س 

العامة  للجمعية  وال�صبعني  ال�صابعة  الدورة  اجتماعات 

لالأمم املتحدة.

العالقات  م�صار  ا�صتعرا�س  جرى  االجتماع،  وخالل 

االأخوية الوطيدة التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية 

خمتلف  على  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  و�ُصبل  العراق، 

امل�صتويات، مبا يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، 

ال�صاحتني  على  االأو�صاع  م�صتجدات  بحث  اإىل  اإ�صافة 

االإقليمية والدولية، والق�صايا حمّل االهتمام امل�صرتك.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12218/pdf/INAF_20220920025612280.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/979278/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

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  5

Link

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 20 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6128   |  الثالثــاء 24 صفــر 1444هـــ

استعرض نظامًا لرصد االنبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية

البحرين تنظر إلى السالم كخيار استراتيجي يعزز األمن والتعايش السلمي

مذكرة تفاهم تعليمية بين »بوليتكنيك« وجامعة شاندونغ جياوتونغ الصينية

السعودية حققت إنجازات تنموية وحضارية بقيادة خادم الحرمين الشريفين

 مجلس الوزراء يكلف »الصحة« 
بمواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية

تاب��ع مجلس الوزراء آخر مس��تجدات التصدي 
لألمراض السارية وتطورات التقصي الوبائي 
عالميًا بشأنها، وكلف وزارة الصحة بمواصلة 
والوقائي��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات  اتخ��اذ 
وزيادة االس��تعدادات لتعزيز االس��تجابة ألي 

مستجدات بهذا الشأن.
جاء ذلك خالل االجتماع االعتيادي األس��بوعي 
لمجل��س ال��وزراء ال��ذي عق��د أم��س بقص��ر 
القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
 وزي��ر البنية التحتية الش��يخ خالد بن عبداهلل 

آل خليفة.
وفي بداية االجتم��اع أكد المجلس أن تقديم 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، وبمعي��ة 
جاللته صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، التعازي والمواساة إلى صاحب الجاللة 
الملك تش��ارلز الثالث ملك المملكة المتحدة 
لبريطاني��ا العظم��ى وأيرلندا الش��مالية في 
وفاة صاحب��ة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية 
يعكس ق��وة العالق��ات التي ترب��ط مملكة 
مس��تذكرًا  المتح��دة،  بالمملك��ة  البحري��ن 
المجلس مناق��ب الراحلة الكبي��رة في تعزيز 
العالق��ات بي��ن البلدي��ن وفي تط��ور بلدها 

وتعزيز نهضته وتقدمه.
بعدها تاب��ع المجلس ما تم بش��أن االنتهاء 

م��ن تنفي��ذ توجيه صاح��ب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء باس��تمرار 
صرف الدع��م المالي لعالوة الغ��الء لمدربي 
الس��ياقة المدرجي��ن عل��ى قوائم اس��تحقاق 
الع��الوة، واطلع على ما اتخذته وزارة التنمية 
االجتماعية لتنفيذ توجيه سموه حول تقييم 
ودراس��ة المعايير ووض��ع الضوابط الخاصة 

باستحقاقهم العالوة.
 ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين تنظر إلى 
السالم كخيار إستراتيجي يعزز مسارات األمن 
ويكرس التعايش السلمي، وذلك في معرض 

تنويه المجلس إلى اليوم الدولي للسالم.
 ث��م هنأ مجل��س ال��وزراء المملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة ملكًا وحكومًة وش��عبًا 
باليوم الوطني للمملكة العربية الس��عودية، 
مش��يدًا بم��ا حققت��ه م��ن إنج��ازات تنموية 
ونهض��ة حضاري��ة بقي��ادة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل 
س��عود عاهل المملك��ة العربية الس��عودية 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
بعد ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
1. مذك��رة وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني 
ووزي��ر الصناعة والتجارة بش��أن ق��رار اللجنة 

الدائم��ة لمكافح��ة الممارس��ات الضارة في 
التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض 
مجل��س  دول  واردات  ض��د  اإلغ��راق  رس��وم 

التعاون لعدد من المنتجات.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية حول مذكرة تفاه��م بين كلية 
وجامع��ة  )بوليتكني��ك(  التقني��ة  البحري��ن 
شاندونغ جياوتونغ الصينية في مجال التعليم 

وبناء القدرات التعليمية والمهنية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية ح��ول إع��الن بوخارس��ت »بناء 
مس��تقبل رقمي أفضل للجمي��ع« الذي يهدف 
إلى اإلسراع في التحول الرقمي وتعاون الدول 
في تعزيز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
 4 عل��ى  الحكوم��ة  رد  بش��أن  والتش��ريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعده��ا اس��تعرض المجل��س مذك��رة وزي��ر 
النفط والبيئة بشأن نظام لرصد االنبعاثات 

الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية.
ث��م أخذ المجل��س علم��ًا من خ��الل التقرير 
اإلس��كان  وزي��رة  م��ن  المرف��وع  ال��وزاري 
والتخطي��ط العمران��ي حول المش��اركة في 
االجتم��اع ال���20 للجن��ة ال��وزراء المعنيي��ن 
بشؤون اإلسكان بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

وزير التربية يبحث مع نظيره السوري 
التعاون التعليمي بين البلدين

اجتم��ع وزي��ر التربية والتعلي��م نائب رئيس مكت��ب التربية 
الدولي في جنيف التابع لمنظمة اليونسكو وممثل المجموعة 
العربية في المكتب الدكتور ماجد بن علي النعيمي، مع وزير 
التربية الس��وري الدكت��ور دارم طباع، خالل مش��اركتهما في 
قمة تحويل التعليم بمقر األمم المتحدة بنيويورك بالواليات 
المتح��دة األمريكية، حي��ث تم خالل االجتم��اع بحث القضايا 
المتعلقة بش��ئون التعليم في العالم العربي، والموضوعات 
المدرج��ة في قم��ة تحوي��ل التعلي��م، إضافًة إل��ى العالقات 

التعليمية بين البحرين وسوريا.

المبارك يبحث مع البنك الياباني 
الدولي التعاون المشترك

اجتمع وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر 
المبارك في مكتبه ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي في 

الشرق األوسط كين إيشيرو وغوشيي فوناي.
وأكد المب��ارك أهمية الش��راكات والتعاون ف��ي دعم تحقيق 
جهود التنمية الش��املة، متطلعًا إلى زيادة التعاون مع البنك 

الياباني للتعاون الدولي في تحقيق هذه األهداف.
بدوره أكد ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي استعدادهم 
لتقدي��م كل الدعم الفني ال��الزم، مؤكدين عل��ى الدور الذي 
يلعبه البنك في هذا المجال والخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

كم��ا أعربا ع��ن س��عادتهما بزي��ارة البحرين واالط��الع على 
تجاربها في المجاالت الخدمية المختلفة.

أمام االجتماع التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ في »بوروندي«

 جميلة سلمان: البحرين خصصت
30٪ من دخلها القومي لمواجهة »كورونا«

أكدت النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
الش��ورى جميل��ة س��لمان أن مملكة 
البحرين استطاعت أن تقدم نموذجًا 
متمي��زًا يحت��ذى عل��ى المس��تويين 
اإلقليمي والدولي، في ملف إدارة أزمة 
جائحة كورونا على كل المس��تويات، 
وفي مختلف األبعاد التي أثرت عليها 
الجائح��ة، وذلك بفض��ل التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاح��ب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، ملك البالد المعظم، ومن 
خ��الل المتابع��ة الحثيث��ة والجه��ود 
الرفيع��ة والمس��تمرة الت��ي يبذلها 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، الفت��ة إلى أن مملكة 
البحرين اعتمدت على خطط مدروسة 
وإس��تراتيجيات ناجع��ة، جعلت منها 
المس��توى  عل��ى  يحت��ذى  نموذج��ًا 
العالمي لالنتقال من مرحلة التصدي 

للفيروس إلى تحقيق التعافي.
جاء ذلك خالل كلمة مجلس الش��ورى 
الت��ي ألقته��ا جميل��ة س��لمان أمام 
لرابط��ة مجالس  التاس��ع  االجتم��اع 
والمجال��س  والش��ورى  الش��يوخ 
المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، 

ال��ذي انطلقت أعمال��ه أمس بمدينة 
بورون��دي،  بجمهوري��ة  بوجمب��ورا 
حي��ث يناق��ش االجتم��اع موضوعين 
وتداعي��ات  »آث��ار  ح��ول  أساس��يين 
جائح��ة كورونا على االقتصاد العربي 
اإلفريق��ي واالس��تجابة الحكومية في 
سبيل مواجهتها«، و »الحرب الروسية 
األوكرانية وآثارها على أسعار الطاقة 

والغذاء والمعالجات المقترحة«.
وأوضحت س��لمان أن مملكة البحرين 
والرعاية  العالجي��ة  الخدم��ات  وّفرت 
الصحي��ة من خ��الل منظور إنس��اني 
لجمي��ع  مجان��ي  بش��كل  متكام��ل 

المواطنين والمقيمين على مس��توى 
الفح��ص والع��الج والتطعي��م، إل��ى 
جان��ب تخصيص أكثر م��ن 30 % من 
إجمال��ي الدخ��ل القوم��ي لإلنف��اق، 
في ص��ورة ح��زم مالي��ة واقتصادية 
للتص��دي للجائحة، وم��ا ترتب عليها 

من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأش��ارت إلى أنَّ الس��لطة التشريعية 
ف��ي مملك��ة البحرين عملت بش��كل 
الس��لطة  م��ع  وتكامل��ي  تش��اركي 
التنفيذية على دراس��ة وسن العديد 
م��ن القوانين والتش��ريعات الداعمة 
للتص��دي لتبع��ات الجائح��ة، وبذلك 

اس��تطاعت المملك��ة من خ��الل روح 
كاف��ة  ومش��اركة  الواح��د  الفري��ق 
القطاعات ذات الصلة مواجهة تبعات 
الجائح��ة بنجاعة في كاف��ة أبعادها 
واالجتماعية،  واالقتصادي��ة  الصحية 
كما أنه��ا عملت بش��كل تعاوني مع 
كاف��ة األط��راف اإلقليمي��ة والدولية 

لتحقيق هذه الغاية.
الدبلوماس��ية  أنَّ  إل��ى  ونّوه��ت 
ف��ي  أك��دت  البحريني��ة  البرلماني��ة 
العديد من المؤتمرات والمناس��بات 
والدولي��ة  اإلقليمي��ة  والبرلمان��ات 
برلمان��ي  تضام��ن  خل��ق  ض��رورة 
لمساندة الدول النامية، التي تراكمت 
عليها الديون واألعباء المالية بس��بب 
ش��مولية  مقارب��ة  وف��ق  الجائح��ة، 
تقوم على أن األزم��ات العالمية تتم 
مواجهتها بش��كل جماع��ي من قبل 

كافة الفاعلين الدوليين.
وبّين��ت أن تأثي��رات جائح��ة فيروس 
كورون��ا أحدثت كس��ادًا عالمي��ًا على 
كافة األطراف ف��ي النظام الدولي، إال 
أن ضررها على ال��دول النامية ومنها 
دول منطقة الش��رق األوسط والقارة 
اإلفريقية، قد كان األشد في تبعاتها 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

اختبار 147 ألف طالب وطالبة في 210 مدارس حتى اآلن

 »التربية« تطلق سجل 
الطالب التراكمي اإللكتروني للرياضة

أطلق قسم التربية الرياضية 
ف��ي وزارة التربي��ة والتعليم 
مش��روع الس��جل التراكم��ي 
اإللكترون��ي للطال��ب ال��ذي 
يتيح حف��ظ درجات اختبارات 
المرتبطة  البدني��ة  اللياق��ة 

بالصحة.
وتش��مل ه��ذه االختب��ارات: 
والجلوس  وال��وزن،  الط��ول، 
م��ن الرقود، وق��وة القبضة، 
مت��رًا   20 ج��ري  واختب��ار 
متع��دد المراحل، إضافة إلى 
الحركية  البدنية  االختب��ارات 
الطوي��ل،  الوث��ب  وتض��م 
والع��دو 50 مت��رًا، والج��ري 
المكوك��ي، والتعلق، وهو ما 
س��يتيح للطال��ب والقائمين 
الرياضي��ة  التربي��ة  عل��ى 
المدرسية التعرف على تطور 
الطال��ب ورص��د المتفوقين 
البدن��ي  الجان��ب  ف��ي 

في  وصقله��م  ومتابعته��م 
مختلف الرياضات. 

ويعم��ل النظام بش��كل آلي 
وتزوي��د  الدرج��ات  بتقدي��ر 
الطلب��ة بمس��تواهم في كل 
العمرية  للفئ��ة  اختبار وفقًا 

والجنس.
الدراسي  العام  انطالق  ومنذ 

الجدي��د تم اختب��ار أكثر من 
147 ألف طال��ب وطالبة في 

210 مدارس. 
وتعليق��ًا عل��ى ذل��ك قال��ت 
الوكي��ل المس��اعد للخدمات 
العنزور:  التعليمي��ة كفاي��ة 
»يأتي إطالق هذا المش��روع 
النوعي تماش��يًا م��ع تطلعنا 

الرياض��ة  تطوي��ر  إل��ى 
المدرسية من خالل مبادرات 
استثنائية وذات فاعلية قادرة 
عل��ى إحداث تغيي��ر ملموس 
في مخرجاتها. يعتبر مشروع 
السجل التراكمي اإللكتروني 
المب��ادرات ضمن حزمة  من 
التطوير التي نعمل من أجل 
تنفيذه��ا به��دف أن يواصل 
ه��ذا الج��زء الجوه��ري م��ن 
مسيرته  التعليمية  العملية 
الحافل��ة بالنج��اح واإلنج��از، 
حقيقي��ًا  راف��دًا  يك��ون  وألن 

لألندية وصانعًا لألبطال«.
نتائ��ج  »إن  وتابع��ت: 
نافذة  س��تكون  االختب��ارات 
مهم��ة لمعرف��ة كثي��ر من 
عل��ى  الحيوي��ة  المؤش��رات 
الصعي��د الوطني، وال س��يما 
مؤش��ر كتلة الجسم الخاص 
بالتع��رف على مدى انتش��ار 

الس��منة بي��ن الطلب��ة ف��ي 
المدارس. نحن متأكدون أن 
هذا المشروع سيشكل عالمة 
فارق��ة في مس��يرة الرياضة 

المدرسية«.
ب��دوره، ق��ال رئي��س قس��م 
ن��ادر  الرياضي��ة  التربي��ة 
فخ��ورون  »نح��ن  جمال��ي: 
الذي  المش��روع  بإطالق هذا 
عملن��ا علي��ه جاهدي��ن لما 
له م��ن كثير م��ن المميزات 
برص��د  الخاص��ة  اإليجابي��ة 
الجان��ب  ف��ي  المتفوقي��ن 
معرف��ة  وكذل��ك  البدن��ي، 
الذين هم بحاج��ة ألن نضع 
لهم برامج صحية، وسيسهم 
الطالب  تعريف  في  البرنامج 
عل��ى تط��وره البدن��ي طيلة 
رحلته المدرس��ية، إذ س��يتم 
إجراء االختبارات وإدخالها في 

البرنامج في كل عام«.

نادر جمالي كفاية العنزور
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استعرض نظامًا لرصد االنبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية

البحرين تنظر إلى السالم كخيار استراتيجي يعزز األمن والتعايش السلمي

مذكرة تفاهم تعليمية بين »بوليتكنيك« وجامعة شاندونغ جياوتونغ الصينية

السعودية حققت إنجازات تنموية وحضارية بقيادة خادم الحرمين الشريفين

 مجلس الوزراء يكلف »الصحة« 
بمواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية

تاب��ع مجلس الوزراء آخر مس��تجدات التصدي 
لألمراض السارية وتطورات التقصي الوبائي 
عالميًا بشأنها، وكلف وزارة الصحة بمواصلة 
والوقائي��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات  اتخ��اذ 
وزيادة االس��تعدادات لتعزيز االس��تجابة ألي 

مستجدات بهذا الشأن.
جاء ذلك خالل االجتماع االعتيادي األس��بوعي 
لمجل��س ال��وزراء ال��ذي عق��د أم��س بقص��ر 
القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
 وزي��ر البنية التحتية الش��يخ خالد بن عبداهلل 

آل خليفة.
وفي بداية االجتم��اع أكد المجلس أن تقديم 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، وبمعي��ة 
جاللته صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، التعازي والمواساة إلى صاحب الجاللة 
الملك تش��ارلز الثالث ملك المملكة المتحدة 
لبريطاني��ا العظم��ى وأيرلندا الش��مالية في 
وفاة صاحب��ة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية 
يعكس ق��وة العالق��ات التي ترب��ط مملكة 
مس��تذكرًا  المتح��دة،  بالمملك��ة  البحري��ن 
المجلس مناق��ب الراحلة الكبي��رة في تعزيز 
العالق��ات بي��ن البلدي��ن وفي تط��ور بلدها 

وتعزيز نهضته وتقدمه.
بعدها تاب��ع المجلس ما تم بش��أن االنتهاء 

م��ن تنفي��ذ توجيه صاح��ب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء باس��تمرار 
صرف الدع��م المالي لعالوة الغ��الء لمدربي 
الس��ياقة المدرجي��ن عل��ى قوائم اس��تحقاق 
الع��الوة، واطلع على ما اتخذته وزارة التنمية 
االجتماعية لتنفيذ توجيه سموه حول تقييم 
ودراس��ة المعايير ووض��ع الضوابط الخاصة 

باستحقاقهم العالوة.
 ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين تنظر إلى 
السالم كخيار إستراتيجي يعزز مسارات األمن 
ويكرس التعايش السلمي، وذلك في معرض 

تنويه المجلس إلى اليوم الدولي للسالم.
 ث��م هنأ مجل��س ال��وزراء المملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة ملكًا وحكومًة وش��عبًا 
باليوم الوطني للمملكة العربية الس��عودية، 
مش��يدًا بم��ا حققت��ه م��ن إنج��ازات تنموية 
ونهض��ة حضاري��ة بقي��ادة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل 
س��عود عاهل المملك��ة العربية الس��عودية 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
بعد ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
1. مذك��رة وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني 
ووزي��ر الصناعة والتجارة بش��أن ق��رار اللجنة 

الدائم��ة لمكافح��ة الممارس��ات الضارة في 
التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض 
مجل��س  دول  واردات  ض��د  اإلغ��راق  رس��وم 

التعاون لعدد من المنتجات.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية حول مذكرة تفاه��م بين كلية 
وجامع��ة  )بوليتكني��ك(  التقني��ة  البحري��ن 
شاندونغ جياوتونغ الصينية في مجال التعليم 

وبناء القدرات التعليمية والمهنية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية ح��ول إع��الن بوخارس��ت »بناء 
مس��تقبل رقمي أفضل للجمي��ع« الذي يهدف 
إلى اإلسراع في التحول الرقمي وتعاون الدول 
في تعزيز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
 4 عل��ى  الحكوم��ة  رد  بش��أن  والتش��ريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعده��ا اس��تعرض المجل��س مذك��رة وزي��ر 
النفط والبيئة بشأن نظام لرصد االنبعاثات 

الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية.
ث��م أخذ المجل��س علم��ًا من خ��الل التقرير 
اإلس��كان  وزي��رة  م��ن  المرف��وع  ال��وزاري 
والتخطي��ط العمران��ي حول المش��اركة في 
االجتم��اع ال���20 للجن��ة ال��وزراء المعنيي��ن 
بشؤون اإلسكان بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

وزير التربية يبحث مع نظيره السوري 
التعاون التعليمي بين البلدين

اجتم��ع وزي��ر التربية والتعلي��م نائب رئيس مكت��ب التربية 
الدولي في جنيف التابع لمنظمة اليونسكو وممثل المجموعة 
العربية في المكتب الدكتور ماجد بن علي النعيمي، مع وزير 
التربية الس��وري الدكت��ور دارم طباع، خالل مش��اركتهما في 
قمة تحويل التعليم بمقر األمم المتحدة بنيويورك بالواليات 
المتح��دة األمريكية، حي��ث تم خالل االجتم��اع بحث القضايا 
المتعلقة بش��ئون التعليم في العالم العربي، والموضوعات 
المدرج��ة في قم��ة تحوي��ل التعلي��م، إضافًة إل��ى العالقات 

التعليمية بين البحرين وسوريا.

المبارك يبحث مع البنك الياباني 
الدولي التعاون المشترك

اجتمع وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر 
المبارك في مكتبه ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي في 

الشرق األوسط كين إيشيرو وغوشيي فوناي.
وأكد المب��ارك أهمية الش��راكات والتعاون ف��ي دعم تحقيق 
جهود التنمية الش��املة، متطلعًا إلى زيادة التعاون مع البنك 

الياباني للتعاون الدولي في تحقيق هذه األهداف.
بدوره أكد ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي استعدادهم 
لتقدي��م كل الدعم الفني ال��الزم، مؤكدين عل��ى الدور الذي 
يلعبه البنك في هذا المجال والخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

كم��ا أعربا ع��ن س��عادتهما بزي��ارة البحرين واالط��الع على 
تجاربها في المجاالت الخدمية المختلفة.

أمام االجتماع التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ في »بوروندي«

 جميلة سلمان: البحرين خصصت
30٪ من دخلها القومي لمواجهة »كورونا«

أكدت النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
الش��ورى جميل��ة س��لمان أن مملكة 
البحرين استطاعت أن تقدم نموذجًا 
متمي��زًا يحت��ذى عل��ى المس��تويين 
اإلقليمي والدولي، في ملف إدارة أزمة 
جائحة كورونا على كل المس��تويات، 
وفي مختلف األبعاد التي أثرت عليها 
الجائح��ة، وذلك بفض��ل التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاح��ب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، ملك البالد المعظم، ومن 
خ��الل المتابع��ة الحثيث��ة والجه��ود 
الرفيع��ة والمس��تمرة الت��ي يبذلها 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، الفت��ة إلى أن مملكة 
البحرين اعتمدت على خطط مدروسة 
وإس��تراتيجيات ناجع��ة، جعلت منها 
المس��توى  عل��ى  يحت��ذى  نموذج��ًا 
العالمي لالنتقال من مرحلة التصدي 

للفيروس إلى تحقيق التعافي.
جاء ذلك خالل كلمة مجلس الش��ورى 
الت��ي ألقته��ا جميل��ة س��لمان أمام 
لرابط��ة مجالس  التاس��ع  االجتم��اع 
والمجال��س  والش��ورى  الش��يوخ 
المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، 

ال��ذي انطلقت أعمال��ه أمس بمدينة 
بورون��دي،  بجمهوري��ة  بوجمب��ورا 
حي��ث يناق��ش االجتم��اع موضوعين 
وتداعي��ات  »آث��ار  ح��ول  أساس��يين 
جائح��ة كورونا على االقتصاد العربي 
اإلفريق��ي واالس��تجابة الحكومية في 
سبيل مواجهتها«، و »الحرب الروسية 
األوكرانية وآثارها على أسعار الطاقة 

والغذاء والمعالجات المقترحة«.
وأوضحت س��لمان أن مملكة البحرين 
والرعاية  العالجي��ة  الخدم��ات  وّفرت 
الصحي��ة من خ��الل منظور إنس��اني 
لجمي��ع  مجان��ي  بش��كل  متكام��ل 

المواطنين والمقيمين على مس��توى 
الفح��ص والع��الج والتطعي��م، إل��ى 
جان��ب تخصيص أكثر م��ن 30 % من 
إجمال��ي الدخ��ل القوم��ي لإلنف��اق، 
في ص��ورة ح��زم مالي��ة واقتصادية 
للتص��دي للجائحة، وم��ا ترتب عليها 

من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأش��ارت إلى أنَّ الس��لطة التشريعية 
ف��ي مملك��ة البحرين عملت بش��كل 
الس��لطة  م��ع  وتكامل��ي  تش��اركي 
التنفيذية على دراس��ة وسن العديد 
م��ن القوانين والتش��ريعات الداعمة 
للتص��دي لتبع��ات الجائح��ة، وبذلك 

اس��تطاعت المملك��ة من خ��الل روح 
كاف��ة  ومش��اركة  الواح��د  الفري��ق 
القطاعات ذات الصلة مواجهة تبعات 
الجائح��ة بنجاعة في كاف��ة أبعادها 
واالجتماعية،  واالقتصادي��ة  الصحية 
كما أنه��ا عملت بش��كل تعاوني مع 
كاف��ة األط��راف اإلقليمي��ة والدولية 

لتحقيق هذه الغاية.
الدبلوماس��ية  أنَّ  إل��ى  ونّوه��ت 
ف��ي  أك��دت  البحريني��ة  البرلماني��ة 
العديد من المؤتمرات والمناس��بات 
والدولي��ة  اإلقليمي��ة  والبرلمان��ات 
برلمان��ي  تضام��ن  خل��ق  ض��رورة 
لمساندة الدول النامية، التي تراكمت 
عليها الديون واألعباء المالية بس��بب 
ش��مولية  مقارب��ة  وف��ق  الجائح��ة، 
تقوم على أن األزم��ات العالمية تتم 
مواجهتها بش��كل جماع��ي من قبل 

كافة الفاعلين الدوليين.
وبّين��ت أن تأثي��رات جائح��ة فيروس 
كورون��ا أحدثت كس��ادًا عالمي��ًا على 
كافة األطراف ف��ي النظام الدولي، إال 
أن ضررها على ال��دول النامية ومنها 
دول منطقة الش��رق األوسط والقارة 
اإلفريقية، قد كان األشد في تبعاتها 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

اختبار 147 ألف طالب وطالبة في 210 مدارس حتى اآلن

 »التربية« تطلق سجل 
الطالب التراكمي اإللكتروني للرياضة

أطلق قسم التربية الرياضية 
ف��ي وزارة التربي��ة والتعليم 
مش��روع الس��جل التراكم��ي 
اإللكترون��ي للطال��ب ال��ذي 
يتيح حف��ظ درجات اختبارات 
المرتبطة  البدني��ة  اللياق��ة 

بالصحة.
وتش��مل ه��ذه االختب��ارات: 
والجلوس  وال��وزن،  الط��ول، 
م��ن الرقود، وق��وة القبضة، 
مت��رًا   20 ج��ري  واختب��ار 
متع��دد المراحل، إضافة إلى 
الحركية  البدنية  االختب��ارات 
الطوي��ل،  الوث��ب  وتض��م 
والع��دو 50 مت��رًا، والج��ري 
المكوك��ي، والتعلق، وهو ما 
س��يتيح للطال��ب والقائمين 
الرياضي��ة  التربي��ة  عل��ى 
المدرسية التعرف على تطور 
الطال��ب ورص��د المتفوقين 
البدن��ي  الجان��ب  ف��ي 

في  وصقله��م  ومتابعته��م 
مختلف الرياضات. 

ويعم��ل النظام بش��كل آلي 
وتزوي��د  الدرج��ات  بتقدي��ر 
الطلب��ة بمس��تواهم في كل 
العمرية  للفئ��ة  اختبار وفقًا 

والجنس.
الدراسي  العام  انطالق  ومنذ 

الجدي��د تم اختب��ار أكثر من 
147 ألف طال��ب وطالبة في 

210 مدارس. 
وتعليق��ًا عل��ى ذل��ك قال��ت 
الوكي��ل المس��اعد للخدمات 
العنزور:  التعليمي��ة كفاي��ة 
»يأتي إطالق هذا المش��روع 
النوعي تماش��يًا م��ع تطلعنا 

الرياض��ة  تطوي��ر  إل��ى 
المدرسية من خالل مبادرات 
استثنائية وذات فاعلية قادرة 
عل��ى إحداث تغيي��ر ملموس 
في مخرجاتها. يعتبر مشروع 
السجل التراكمي اإللكتروني 
المب��ادرات ضمن حزمة  من 
التطوير التي نعمل من أجل 
تنفيذه��ا به��دف أن يواصل 
ه��ذا الج��زء الجوه��ري م��ن 
مسيرته  التعليمية  العملية 
الحافل��ة بالنج��اح واإلنج��از، 
حقيقي��ًا  راف��دًا  يك��ون  وألن 

لألندية وصانعًا لألبطال«.
نتائ��ج  »إن  وتابع��ت: 
نافذة  س��تكون  االختب��ارات 
مهم��ة لمعرف��ة كثي��ر من 
عل��ى  الحيوي��ة  المؤش��رات 
الصعي��د الوطني، وال س��يما 
مؤش��ر كتلة الجسم الخاص 
بالتع��رف على مدى انتش��ار 

الس��منة بي��ن الطلب��ة ف��ي 
المدارس. نحن متأكدون أن 
هذا المشروع سيشكل عالمة 
فارق��ة في مس��يرة الرياضة 

المدرسية«.
ب��دوره، ق��ال رئي��س قس��م 
ن��ادر  الرياضي��ة  التربي��ة 
فخ��ورون  »نح��ن  جمال��ي: 
الذي  المش��روع  بإطالق هذا 
عملن��ا علي��ه جاهدي��ن لما 
له م��ن كثير م��ن المميزات 
برص��د  الخاص��ة  اإليجابي��ة 
الجان��ب  ف��ي  المتفوقي��ن 
معرف��ة  وكذل��ك  البدن��ي، 
الذين هم بحاج��ة ألن نضع 
لهم برامج صحية، وسيسهم 
الطالب  تعريف  في  البرنامج 
عل��ى تط��وره البدن��ي طيلة 
رحلته المدرس��ية، إذ س��يتم 
إجراء االختبارات وإدخالها في 

البرنامج في كل عام«.

نادر جمالي كفاية العنزور

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/20/watan-20220920.pdf?1663649580
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/1027167
https://alwatannews.net/article/1027152
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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
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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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على بالي

 هذه المعادلة 
بعيدة عن روح اإلسالم

قب��ل أيام قام النظ��ام اإليراني باالعت��داء بالضرب على فتاة كردية اس��مها 
مهس��ا بعد أن قرر أنها لم تلتزم بالحجاب أو وضعته على رأسها بطريقة لم 
تعجبه ما أدى إلى وفاتها في المستش��فى وخروج محتجين في طهران رفعوا 
شعارات مناوئة لخامنئي تعبيرًا عن رفضهم لهذه المعادلة البعيدة عن روح 

اإلسالم فقمعوا بالرصاص.  
البيت األبيض وصف وفاة الش��ابة اإليرانية بعد اعتقالها من جانب »ش��رطة 
األخ��الق« بأنه أمر »ال يغتفر« وكتب مستش��ار األمن القومي للرئيس بايدن 
عل��ى تويتر »نش��عر بقلق عمي��ق حيال وفاة مهس��ا أميني البالغ��ة 22 عامًا 
والت��ي قيل إنها تعرض��ت للضرب خ��الل وجودها قيد االحتجاز لدى ش��رطة 
األخالق اإليرانية. إّن موتها أمر ال ُيغتفر. س��وف نستمر في العمل لمحاسبة 
المس��ؤولين اإليرانيي��ن عن مثل ه��ذه االنته��اكات لحقوق اإلنس��ان«. أما 
اإليراني��ون الرافضون لمثل هذه التصرفات م��ن رجال الماللي فعبرت عنهم 
الناش��طة اإليرانية فاطمة س��بهري التي قالت خالل مقابل��ة مع قناة »إيران 
إنترناشيونال« من طهران »إن الطريق الوحيد إلنهاء هذا العنف هو اإلطاحة 
بنظام الجمهورية اإلس��المية اإليرانية« و»إن الش��عب اإليراني لن يثق بعد 
اآلن ف��ي األصوليين أو اإلصالحيين أو البرلمان«. المتابعون للش��أن اإليراني 
يعتقدون أن التفس��ير المنطقي لهكذا تصرف��ات هو أن النظام اإليراني صار 
يزداد ش��عورًا بالضعف وأنه يعبر بتلك الوحشية عما يعانيه لعله يشعر أنه 
ال يزال قادرًا على حماية نفس��ه. وبغض النظر عن االختالف الوارد في ش��أن 
ارت��داء الحج��اب ال يختلف عاقالن على أنه ليس م��ن العدل فرض وجهة نظر 
متطرفين من الماللي على ش��عب بأكمله، وليس من العدل واإلنصاف إنزال 
العق��اب بالفتاة الت��ي تخالف هذا »الفرمان« أو ال تلت��زم بالحجاب بالكيفية 
الت��ي يريدها النظام، وليس م��ن العدل وال اإلنصاف وال اإلنس��انية االعتداء 
بالض��رب عل��ى مخالفة للحج��اب بتلك الطريقة الوحش��ية الت��ي أفضت إلى 
موتها. حتى الفراغ من كتابة هذا المقال لم يصدر عن النظام أي تعليق يبرر 

استخفافه بحياة اإليرانيين إناثًا وذكورًا.

السكوت على استهداف الوطن
هناك فرق كبير بين النقد الذي يوجهه المخلصون لهذا الوطن ألي أمور تحصل في 
الداخل ضمن الحراك المجتمعي، وبين الهجوم واالس��تهداف الذي يشنه من الخارج 

الساعون يومًا إلسقاط الوطن. 
حينم��ا ننتق��د كمواطني��ن بع��ض األم��ور، فإنن��ا نتحدث ضم��ن اإلط��ار القانوني 
والدس��توري الذي منحه إيانا ميثاق العمل الوطني ودس��تور مملكة البحرين، والذي 
يكف��ل لنا حرية التعبير، وهذا حق من الحق��وق التي تمتلكها كمواطن. لكن حينما 
يأتينا من والؤه للخارج، ومن سعى في األرض خرابًا ودمارًا، ومن يعيش بعيدًا أجيرًا 
بمال جهات تستهدف البحرين، فإننا أمام واجب حتمي يتمثل بالرد عليهم والدفاع 

عن بالدنا. 
أصح��اب األجندات الخبيثة تجاه البحرين لن يتوقفوا طالما الدعم األجنبي مس��تمر، 
وطالما نظام االس��ترزاق دائم، وهؤالء ال يمتلكون الجرأة التي يتجاس��رون بها على 
البحرين، ليكش��فوا ببس��اطة كيف يعيش��ون هناك في دول الغ��رب وكيف يصرفون 
وكيف يتنقلون، رغم أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، واسألوا من قال للمسؤول 

اإليراني »خادمكم فالن«. 
اليوم ووس��ط حراك ديمقراطي يس��بق إقامة االنتخابات النيابية للفصل التشريعي 
الس��ادس تتكثف جهودهم لإلساءة للبحرين وللتقليل من تجربتها البرلمانية، رغم 
أن المفارق��ة الكبيرة تتمثل بأن بعضًا منهم كانوا ضمن البرلمان نفس��ه، وكانوا 
يمدح��ون فيه حينما تواجدوا ضمن منظومته، بل س��عوا من خالله لتغيير قوانين 
وتش��ريعات تخدم أجنداتهم، بل وتبيح اإلرهاب والتطاول على الدولة وإقالق األمن 

وتعتبره من الحريات. 
اإليجابي في الموضوع كله بأن الش��عب البحرين��ي المخلص لبالده ال يمكن التأثير 
علي��ه من جهات فضحت انتماءاتها وس��قطت أقنعتها، من س��يتأثر بهم هو الذي 

كان يشاركهم حلم سرقة البحرين وتحويلها لوالية تابعة إليران. 
وعليه ستجدون في األيام الحالية والقادمة حمالت شعواء ومسعورة هدفها تشكيك 
المخلصين ليترددوا في ممارس��ة حقهم الدس��توري، هدفها تشويه صورة البحرين 
وتجربتها البرلمانية، رغم أن هذه التجربة بينت حقائق كثيرة على رأس��ها من كان 
س��عيه الدخول للبرلمان ليتغلغل داخل مفاصل الدولة ويبدأ مش��روعه الخبيث ضد 

البحرين، ومن كان سعيه العمل ألجل البحرين ومن انتخبه. 
حت��ى لو كان أداء بع��ض النواب ال يرتقي للطموحات، فه��ذا ال يعني أن المنظومة 
»البرلم��ان« غير فعالة، بل األدوات هي التي تحدد مس��توى األداء، وبالتالي عملية 
التغيي��ر والتجديد واختي��ار األفضل هي الفيص��ل هنا، ألن المنظوم��ة ال يمكن أن 
تتراج��ع أو ال يمك��ن التخل��ي عنها، هي تحت��اج لتقوية وتعزيز وإيصال األش��خاص 
المناس��بين الذين يعبرون عن أصوات الناس. لكن أن يأتي لنا توابع إليران وجهات 
طامعة في البحرين لينهشوا في التجربة البرلمانية التي كانوا جزءًا منها وأعجبهم 
ذلك حينها، فإن من يصدقهم عليه أن يتذكر بأن بالده البحرين وليست بالدًا أخرى 

هي من تدفع لهؤالء حتى يخونوا أوطانهم ويشوهوا صورتها في الخارج. 
بالتالي المخلص لوطنه ال يحتاج إلى دعوة أو تذكير للرد على هؤالء وكشف زيفهم، 

فالسكوت عن استهداف الوطن ليس من شيم المخلصين.

إحباط المتربصين بوطننا
َتواُفد المواطنين بش��كل مكثف عل��ى مراجعة جداول 
الناخبي��ن والتأُك��د من إدراج أس��مائهم ف��ي مناطق 
س��كناهم له معنى واحد، هو الحرص على المش��اركة 
ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية المقبل��ة بعد نحو 

شهرين.
ولربما ما يعيش��ه الش��عب من حالة إحب��اط من أداء 
مجل��س الن��واب الحالي بش��كل عام، لم ينس��ِه واجبه 
الوطني في المش��اركة بالعملي��ة االنتخابية المقبلة، 
والح��رص عل��ى إنجاحها بم��ا يؤكد- لمن ه��م خارج 
بالدن��ا- أن مواطني هذه األرض مهما بلغ اس��تياؤهم 
وتعال��ى إحباطه��م م��ن أداء بع��ض ممثليه��م ف��ي 
المجل��س النيابي، إال أن ما هو حق للوطن فلن يتوانوا 
ع��ن تأديته، ولن يقصروا فيه، ألن البحرين تأتي أواًل، 

دائمًا وأبدًا.
ولي��س هذا فق��ط، فالمواطن��ون الك��رام يعلمون أن 
هن��اك من يترص��د ويترب��ص بوطنن��ا، وُيحرض على 

عدم المش��اركة في العملية االنتخابية، ليس بس��بب 
اإلحب��اط أو الش��عور بالغضب من بع��ض نواب هذه 
الفترة، -وهو الظاهر فع��اًل- ولكن أهداف هؤالء أكبر 
من ذلك، وهو إظهار بالدنا بمظهر س��يء، والمتاجرة 
برغب��ات الش��عب، لذل��ك س��تدور -أو دارات بالفعل- 
عجل��ة التحريض على عدم المش��اركة في االنتخابات، 
وأعادت تل��ك الجماع��ة التابعة إليران الس��ير مجددًا 
في هذا االتجاه، مس��تعينين في ذلك ب��أداء المجلس 
الحالي، وادعائهم أن المجلس المقبل لن يكون أفضل 

من سابقه.
إن ه��ؤالء العم��الء يجي��دون التحري��ض عل��ى وطننا، 
والرقص على إحباطنا، والنفخ في نار غضبنا على أغلب 
نوابنا الحاليين، بهدف االبتعاد عن المشاركة الوطنية 
في االنتخابات، ولكن في المقابل، فإن الشعب الوفي 
أيضًا يجي��د الدفاع عن وطنه وعن مكتس��باته، وقادر 
عل��ى إحباط دعوات ه��ؤالء المتربصي��ن بوطننا، ولن 

ينج��رف مع دعواتهم الس��يئة، التي تقل��ل من أهمية 
وجود المجل��س النيابي في بالدن��ا، بالرغم من إدراك 
الش��عب أن المجلس مقصر بالفعل مع المواطن، وأن 
أداء الكثي��ر من أعضائه ضعيف وال يرتقي للمس��توى 
المقبول حتى، ولكن ه��ذا كان اختيار الناخب أن يضع 
مثل هؤالء النواب الضعاف في المجلس، وقد آن األوان  
للتصحي��ح والتغيير، وذلك لن يتم إال بالمش��اركة في 

االنتخابات واختيار المرشح األفضل واألكفأ.
مش��كلة العدي��د م��ن أبناء ه��ذا الش��عب الكريم أنه 
عاطف��ي، لذل��ك يك��ون اختياراته لنواب��ه قائمة على 
عاطف��ة كصالت القرب��ى أو الصداقة، وق��د يأتي ذلك 
على حس��اب الكفاءة، ولكن البد من تصحيح هذا األمر 
وتغييره، ومراعاة »أمانة الصوت« الذي البد أن يذهب 
لمن يس��تحقه فق��ط، حتى ال نك��رر أخطاءن��ا ونضع 
بأصواتنا من ال يس��تحق ثم ننتقدهم، ونتناس��ى أننا 

نحن من أوصلهم لقبة البرلمان.

 قراءة في قانون 
الضمان الصحي في البحرين

ال يختل��ف اثنان عل��ى أهميه تطبيق التأمي��ن الصحي ف��ي البحرين لالرتقاء 
بج��ودة الخدم��ات الصحي��ة المقدمة للمواطني��ن والمقيمي��ن وزوار الوطن. 
وحيث كنت أحد األعضاء البرلمانيين الذين دافعوا عن القانون بش��دة وأقروا 
قانون الضمان الصحي في السلطة التشريعية في البحرين حتى رأى النور في 
ماي��و 2018. واس��تنادًا إلى تدرجي الوظيفي ب��وزارة الصحة حتى آخر منصب 
شغلته بوزارة الصحة كمدير إداري للمستشفيات الحكومية ومن خالل خبرتي 
الوظيفية التي من خاللها عملت بكثير من األقسام وكذلك من خالل دراستي 
وتخصص��ي باإلدارة الصحية أرى أن تطبيق الضمان الصحي س��يمكن مملكة 
البحرين لالصطفاف في مقدمة الدول وسيعكس مستوى تقدم ونهضة البالد 
على كثير م��ن األصعدة الصحية منها والس��ياحية والحقوقية وذلك إليماني 
المطلق بأن هذا القانون في حال تطبيقه بش��كل سليم سيحصل المنتفعون 
م��ن هذا الضمان عل��ى امتيازات كبي��رة والتي من ش��أنها أن تنعكس على 
المس��توى العام لجودة الخدمات الصحية والس��ياحية والحقوقية في مملكة 
البحرين ولكن مازالت وزارة الصحة في البحرين والمؤسسات التابعة لها تمر 
بتحدي��ات كبيرة باعتقادي يجب تجاوزها قبل الب��دء قي تقديم هذه الخدمة 
المتميزة ومنها التحدي��ات اإلدارية المتمثلة في قلة المخزون الدوائي وقلة 
الموارد البش��رية والتحديات الطبية التخصصية حيث اليوجد س��وى طبيبين 
فقط في بعض التخصصات على مستوى مجمع السلمانية الطبي مما يشكل 
قائم��ة طويل��ة للمواعيد قد تصل ف��ي بعض الحاالت إلى ش��هور عديدة إن 
ل��م تكن أكثر من عام لحص��ول بعض المرضى على موعد الستش��ارة طبية 
أو إلج��راء عملية جراحية وأننا ندرك أن الضمان الصحي سيس��اهم في حلحلة 
بعض م��ن تلك التحديات في حالة إعادة هندس��ة بع��ض التطبيقات داخل 

أروقة المؤسسات الصحية الحكومية ومن ضمنها باعتقادي اآلتي:
1. وضع اللوائح والسياس��ات policies في جميع أقس��ام المؤسسات الصحية 
بما فيه��ا تقديم الورش والتوعي��ة لجميع الموظفي��ن والموظفات بالقطاع 
الصحي وش��رح مفصل حول هذه السياسات وحول طريقة تطبيق هذا النظام 

الجديد كليًا عليهم.
2. تصنيف ش��ركات التأمي��ن وتأهيلهم قبل التعاقد معه��م حيث إنه ليس 
جميع ش��ركات التأمين لديها االمتيازات لتقديم التأمين الصحي وأن معظم 
تلك الشركات في البحرين متخصصة في تأمين المركبات والتأمين العقاري 

وليس لدى بعض تلك الشركات أدنى خبرة في التأمين الصحي.
3. اعتماد صندوق الضمان الصحي بمملكة البحرين لباقات الضمان الصحي 

حتى اليكون هناك تالعب في األسعار من بعض شركات التأمين.
4. تصني��ف مقدمي الخدمات الصحي��ة وتأهيلهم حول إدارة المطالبات والبد 

من وضع الشروط والجزاءات في حالة عدم تطبيق هذه السياسات.
5. وض��ع آلية تتفق عليها كل من المؤسس��ات الصحي��ة الحكومية والخاصة 
وش��ركات التأمين وذلك لتقديم المطالبات وتس��وية المس��تحقات المالية 
الناش��ئة عن الضمان الصح��ي في مملكة البحرين على س��بيل المثال: إجراء 
عملية خاطئة بأحد المستش��فيات الخاصة ألحد المرضى هل هناك سياس��ة 
واضح��ة متبعة إلدارة تلك المطالبات لضمان ع��دم تضرر المرضى وحتى ال 

يدفع الثمن المتضرر وحده.
6. اعتم��اد أس��عار الخدمات الصحي��ة التي يت��م توفيرها من قب��ل مقدمي 
الخدم��ات الصحية، ومراقبة مدى التزامهم باألس��عار المعتمدة. كما نالحظ 
حالي��ًا أن العملية ذاتها تجري بإضعاف س��عرها من مستش��فى إلى آخر كما 
ويجب إلزام مقدمي الخدمات الصحية بعدم زيادة األس��عار بعد اعتمادها إال 
بموافقة مس��بقة من الصندوق حتى اليتم التالعب في األس��عار على حساب 

صحة المستفيدين من الخدمات الصحية.
7. إص��دار التصاريح لمقدم��ي الخدمات الصحية ويك��ون التصريح في مكان 
واض��ح للمس��تفيد م��ن الخدم��ات الصحية حت��ى ال يذه��ب المريض إلحدى 
المستش��فيات ضنًا منه أن تلك المستش��فى معتمدة م��ن صندوق الضمان 
الصحي ثم يتفاجأ بعدها أنه اليملك حق ثمن الخدمة الصحية المقدمة له.

8. تعيي��ن إدارة متخصصة لديها الخبرة في إدارة صناديق االس��تثمار وذلك 
إلدارة »األموال المنقولة وإدارة واستثمار أيٍّ من موارد الصندوق«.

9. إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة تطبيق سياسة وإجراءات البت في الشكاوى 
الناش��ئة عن الضمان الصح��ي المطبقة من قبل مقدم��ي الخدمات الصحية 

وشركات التأمين.
10. توضيح السياسات واإلرشادات واإلجراءات من خالل توعية إعالمية مكثفة 

للناس متعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالضمان الصحي.

*استشاري إدارة صحية - عضو برلماني سابق

اقتحام المصارف على الطريقة اللبنانية!
يقول المث��ل اللبناني القديم »المال عديل الروح« يعني الش��خص ممكن أن يفدي 
بنفس��ه ومن معه أو من حوله بس��الح مش معروف إن كان حقيقيًا أو سالحًا مائيًا، 
وذلك مقابل أن يحصل على إيداعاته المصرفية من البنوك اللبنانية التي هي بعلم 

الغيب منذ منتصف العام 2020.
بات الشعب اللبناني على موعد متجدد مع اقتحام للبنوك بصورة غير اعتيادية »رجل 
بفانيال وش��ورت ونعال وسالح« ونقل لوس��ائل اإلعالم المحلية والعربية وتحليالت 
ومواد إعالنية والش��اطر الذي يكس��ب باآلخر ويجبر إدارة البنك أن تس��لمه جزءًا من 
وديعته التي يريدها في المقام األول كي يعالج نفسه أو أحد أفراد بيته من مرض 
خبيث قاتل مميت وليس بغرض رحلة أو س��فرة إلى دولة أوروبية بهدف الفرار من 

أجواء الحر الصيفية.
وطبعًا بعد أن يستلم جزءًا من وديعته، عليه أن يسلم نفسه للسلطات األمنية ألنه 

قام بتصرفات عشوائية وهدد سلم وأمان الناس.
وكأن أمان الناس ليس رهينة كراسي مسؤولين أودوا شعبهم إلى الهالك حد القتل 
والهجرة واالنتحار؟! وكأن أحالم الناس والتي تعتبر أبسط مقومات الحياة الطبيعية 
ليس��ت محجوزة عند مسؤولين ال يعرفون سوى أن يملؤوا جيوبهم الممزقة بآهات 
ووج��ع الناسَ؟ وإذا س��ألنا الش��عب اللبناني اليوم ما هي أحالمك؟ من المؤس��ف أن 
تصب��ح مطالب العيش األساس��ية لحياة كريمة ضمن »دائ��رة األحالم«!! الكهرباء، 
والماء، والبنزين والمازوت، ورغيف الخبز، والطبابة، والتعليم. طبعًا سوف اختزل من 
الالئح��ة قائمة اللح��وم واأللبان واألجبان والمعجنات والفواك��ه والحلويات وأماكن 
السهر وأماكن التزلج والتصييف والترفيه والتي كانت تعتبر جزءًا ال يتجزأ من حياة 
المواط��ن اللبناني والس��ائح والمقيم. طبعًا األوضاع ال تبش��ر بخير ألنها ببس��اطة 

»ليست بخير«. فأخاف أن نستيقظ يومًا ما في مال وما في روح بلبنان!!

haifa.juma@gmail.com

@Haifadwan

هيفاء عدوان

نقطة ضوء

البرلمانيات.. قيمة مضافة للعمل التشريعي والرقابي
مع تواصل الع��د التنازلي لالنتخابات النيابية البلدية، 
والمقررة في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، تتواصل 
جه��ود الس��لطة التش��ريعية بمؤسس��اتها، الن��واب 
والش��ورى، كإحدى أدوات القوة الناعمة البحرينية، في 
تعزي��ز الحضور البحرين��ي في المحاف��ل الدولية، مما 
يؤك��د أهمي��ة الدبلوماس��ية البرلمانية ف��ي تعريف 
العالم بما حققته المس��يرة الديمقراطي��ة البحرينية 
عب��ر مس��يراتها الممتدة إل��ى أكثر م��ن عقدين من 
الزمن. والش��ك أن حضور معالي رئيسة مجلس النواب 
في القمة الرابعة عش��رة لرئيسات البرلمانات، والتي 
عقدت مؤخرًا في العاصمة األوزبكس��تانية، طش��قند، 
كممثل��ة وحي��دة للبرلماني��ات العربي��ات، يعكس ما 
حققت��ه المرأة البحرينية من إنج��ازات وما وصلت إليه 
من مكانة لتكون على رأس الس��لطة التشريعية بكل 
كفاءة واقتدار وجدارة، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية 
البرلماني��ة م��ن خ��الل لق��اء نظيراتها من رئيس��ات 

البرلمانات المشاركة.
كما تمثل هذه المشاركة في أبرز التجمعات العالمية 
للبرلماني��ات أهمي��ة خاصة، كونها تناق��ش القضايا 
العالمي��ة المهم��ة الت��ي تعن��ى بالم��رأة والش��باب 

والتنمي��ة المس��تدامة وحقوق اإلنس��ان، وغيرها من 
الموضوعات ذات االهتمام البرلماني المشترك.

وي��وم غ��د س��تكون معالي الرئيس��ة عل��ى رأس وفد 
الش��عبة البرلماني��ة المش��ارك في االجتم��اع الدوري 
لرؤس��اء مجالس الش��ورى والن��واب والوطن��ي واألمة 
الخليجي��ة ف��ي العاصم��ة الُعمانية، مس��قط، والذي 
يمثل نقط��ة ارتكاز لتنمية العم��ل البرلماني، ودعمًا 
رئيسيًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كأحد أدوات 
التكام��ل بي��ن دول المجلس، خصوصًا ف��ي المجاالت 
التش��ريعية. تواصل العم��ل البرلمان��ي والنيابي في 
البحري��ن مع اقتراب موعد انتخابات الدورة السادس��ة 
لمجل��س النواب، يعك��س الحرص الكبي��ر الذي يبديه 
المجلس ف��ي مواصلة العمل وبم��ا يحقق أهدافه في 
الحف��اظ عل��ى المكتس��بات الوطني��ة وتعزيزها وبما 
يخ��دم الوطن والمواط��ن، إلى جانب الجه��ود الكبيرة 
التي تبذلها األمانة العامة لمجلس النواب عبر توفير 

كافة اإلمكانيات لمواصلة وتيرة العمل المعتادة.
كل تل��ك الجهود والتح��ركات، داخلي��ًا وخارجيًا، تؤكد 
على ُنبل الرسالة الوطنية التي يحملها أعضاء السلطة 
التش��ريعية، والت��ي ال يحدها م��كان أو زم��ان، ألنها 

رس��الة تنبع من قيم الوالء واالنتماء الوطني، وتهدف 
إلى تعزيز صورة البحرين الحضارية انطالقًا من الرؤية 
الس��ديدة لجاللة المل��ك المعظم، التي ت��رى في كل 
مواطن سفيرًا لبالده، يحمل رسالتها وقيمها ويعكس 

أخالق وثقافة شعبها.
وهن��ا ال ب��د لن��ا أن نش��ير وبتج��رد إل��ى م��ا حققته 
رئيس��ة المجلس وعضوات مجلس��ي الش��ورى والنواب 
م��ن إنج��ازات، وما قدمنه م��ن قيمة مضاف��ة للعمل 
التش��ريعي والرقابي وما عكس��نه من صورة حضارية 
للبحرين ف��ي الداخل والخارج، ضم��ن منظومة العمل 
المؤسسي، حتى أصبحت المسيرة البرلمانية البحرينية 

نموذجًا فريدًا في المنطقة والعالم.

إضاءة
»لكي تق��وم المرأة بأدوارها المجتمعية المنوطة بها 
والمتوقعة منه��ا على أكمل وجه ينبغي أواًل وقبل كل 
شيء أن تتوفر لها البيئة الصحية التي تمنحها القدرة 
عل��ى العمل والمنافس��ة والعطاء«. »معالي الس��يدة 

فوزية بنت عبداهلل زينل«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/20/watan-20220920.pdf?1663649580
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/1027230
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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

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  1

Link

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  رأس 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد المجلـــس أن 
تقديم ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمعية 
جاللته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، التعازي والمواســـاة إلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالث 
ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلنـــدا الشـــمالية فـــي وفـــاة صاحبـــة 
الجاللـــة الملكة إليزابيـــث الثانية يعكس 

قوة العالقات التي تربط مملكة البحرين 
بالمملكـــة المتحـــدة، مســـتذكًرا المجلـــس 
تعزيـــز  فـــي  الكبيـــرة  الراحلـــة  مناقـــب 
العالقـــات بين البلدين وفـــي تطور بلدها 

وتعزيز نهضته وتقدمه.
بعدها، تابع المجلس ما تم بشأن االنتهاء 
من تنفيذ توجيه صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
باســـتمرار صـــرف الدعـــم المالـــي لعالوة 
الغـــالء لمدربي الســـياقة المدرجين على 
قوائـــم اســـتحقاق العـــالوة، واطلـــع على 
مـــا اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
لتنفيـــذ توجيه ســـموه حفظـــه هللا حول 
تقييم ودراسة المعايير ووضع الضوابط 

الخاصة باستحقاقهم العالوة.

بعدهـــا تابـــع المجلـــس آخـــر مســـتجدات 
التصـــدي لألمـــراض الســـارية وتطـــورات 
بشـــأنها،  ـــا  عالميًّ الوبائـــي  التقصـــي 

وكلـــف وزارة الصحـــة بمواصلـــة اتخـــاذ 
اإلجراءات االحترازية والوقائية وزيادة 
االســـتعدادات لتعزيـــز االســـتجابة أليـــة 

مستجدات بهذا الشأن.
ثم هنـــأ مجلس الـــوزراء المملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة ملًكا وحكومًة وشعًبا 
باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، مشـــيدًا بما حققته من إنجازات 
تنمويـــة ونهضـــة حضاريـــة بقيـــادة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 
الســـعودية ودعـــم صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

زيادة االستعدادات لمواجهة األمراض السارية
استكمال صرف عالوة الغالء لمدربي السياقة... مجلس الوزراء:

المنامة - بنا

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، 
مراقبـــة  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة 
للمؤسســـات  والعقـــود  المشـــتريات 
والشـــركات الحكوميـــة، في جلســـته 
األســـبوعية أمـــس اإلثنيـــن 46 عطاء 
مـــن مختلـــف الشـــركات والمورديـــن. 
للفـــوز  أمـــس  العطـــاءات  وتنافســـت 
بعشـــر مناقصـــات لمختلف الـــوزارات 
بلـــغ  حيـــث  الحكوميـــة،  والشـــركات 
المقدمـــة  العطـــاءات  أقـــل  إجمالـــي 
للمناقصـــات لهذا األســـبوع نحو 2.64 

مليون دينار.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  وحـــازت 
أعمـــال  أجـــل  مـــن  مناقصـــة؛  علـــى 

األطبـــاء  ســـكن  وتجديـــد  صيانـــة 
الطابـــق  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 
الثالـــث، حيـــث يعتبـــر هذا المشـــروع 
من المشـــاريع ذات األولوية القصوى؛ 
ألنـــه يؤثـــر علـــى األطبـــاء وراحتهـــم 
األساســـية،  اإلنســـان  واحتياجـــات 
والعمـــل يقتصر علـــى أعمال التجديد 
للحمامـــات  الكاملـــة  والصيانـــة 
النـــوم  غـــرف  أرضيـــات  واســـتبدال 
التالفة، واســـتبدال اإلضاءة والسقف 
المنطقـــة  طـــالء  وإعـــادة  التالـــف 
واســـتبدال وإصـــالح نظـــام التهويـــة 
الحالـــي، وتحســـين خدمـــات المرافق 

األخرى.

“مجلس المناقصات” يفتح 
عطاءات بأكثر من 2.6 مليون دينار
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علـــى  والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات  الرســـمي  الحســـاب  أعلـــن 
“االنســـتغرام” عـــن دليـــل إرشـــادي آلليـــة رفـــع الطعـــون االنتخابيـــة 
وتحديـــدا طعن الناخبيـــن. وأورد أن موضوع الدعوى يتلخص في 
قيد، تعديل، إضافة، إلغاء في جدول الناخبين والمحكمة المختصة 

هي محكمة االستئناف العليا المدنية - انتخابات.

الحساب الرسمي لالنتخابات يعلن 
عن دليل إرشادي لرفع الطعون

كابول ـ أ ف ب

ونظـــام  المتحـــدة  الواليـــات  أجـــرت 
طالبان األفغاني تبادالً لألســـرى لحظة 
المتحـــدة  للواليـــات  الحركـــة  تســـليم 
مقابـــل  فـــي  ســـابقًا  أميركيـــًا  جنديـــًا 
اإلفـــراج عـــن زعيـــم حـــرب ســـابق هو 
حليف كبير لطالبان، على ما أعلن وزير 
الخارجيـــة األفغاني أميـــر خان متقي 
أمـــس )اإلثنيـــن(. وقـــد ســـلمت طالبان 
األميركي مارك فريريكس الذي ُخطف 
عام 2020 في أفغانســـتان، في مقابل 
بشـــير نـــورزاي، زعيم الحرب الســـابق 

المقرب من طالبان.

تبادل أسرى 
بين الواليات 

المتحدة وطالبان

)08()19(
)05(

معين: أسهم جديدة للمنافسة على القمة بالبورصة

أوضـــح المستشـــار األســـتثماري أســـامة 
معيـــن أن شـــركة ألبـــا ســـتكون مصـــدًرا 
بورصـــة  فـــي  التـــداول  لتنشـــيط  دائًمـــا 
البحريـــن ألن األربـــاح والتوزيعات التي 
حققتهـــا خـــالل عـــام ونصف ال تنافســـها 
فيه أي شركة أخرى بالرغم من أن البنك 
األهلـــي المتحـــد كان منافًســـا لهـــا، مبيًنا 
أن ســـهم جـــي أف اتـــش بـــدأ يدخل في 

المنافسة أيضا. 
الســـيولة  أن  “ذكرنـــا  معيـــن  وأضـــاف 
ســـتكون متوفرة في هذا الوقت، ونحن 
ننتظـــر دخول أســـهم جديدة للمنافســـة 
علـــى القمة ونحـــن نتكلم عن 10 أســـهم 

في البورصة وهي المتنافسة دائما نأخذ 
منهـــم 5 في األول وقد توقعنا أن يدخل 

بنـــك البحريـــن والكويـــت، بينمـــا دخـــل 
بالفعل بنك البحرين الوطني”.

أسامة معين 

منال الشيخ

هبة محسن

 الشيخ خالد بن عبدالله

علي الفردان

المنامة - بنا

نيابـــًة عـــن ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، شـــارك ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،  
وبمعيته الممثل الشـــخصي لجاللة الملك المعظم ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة في مراسم الجنازة الرسمية لصاحبة 
الجاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، والتـــي أقيمـــت في كنيســـة 
وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن. واستذكر صاحب السمو 

الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مناقب الملكة الراحلة 
خالل مســـيرتها الحافلة في خدمة بلدها وأبناء شعبها والعالم، 
وجهودهـــا المبذولة فـــي تعزيز العالقات البحرينيـــة البريطانية 
علـــى مختلـــف الصعد.مؤكـــًدا ســـموه أن مملكـــة البحريـــن تعتز 
المتحـــدة  والمملكـــة  تجمعهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية  بعالقاتهـــا 
الصديقة وستواصل تنميتها نحو آفاٍق مشتركة أرحب بما يعود 

بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

نيابة عن الملك المعظـم.. سمـو 
ولي العهد رئيس الوزراء يشارك 
فــي جـــنازة الملكـــة إليزابيـــث
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

ــرأس الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد  تـ
البشـــرية العميد عادل عبدلله أمين 
اجتمـــاع يوم الضبـــاط الذي عقدته 
إدارة المـــوارد البشـــرية بمشـــاركة 
بهـــدف  ارة؛  د إل ا ط  ا ـ ـ ـ ب ض ع  ـ ـ ـ ي م ج
مناقشـــة آليـــات تطبيـــق الحوكمـــة 
بوزارة الداخلية. وتضمن االجتماع 
مناقشة عدد من المشاريع الجديدة 

التي سوف تتبناها الموارد البشرية 
فـــي إطـــار دعـــم تطبيـــق الحوكمة 
بـــوزارة الداخليـــة، باإلضافـــة إلـــى 
الحديـــث عـــن تأثير تطبيـــق مبادئ 
الحوكمة على أداء القيادات داخل 
اإلدارة فضـــاً عن دورهـــا في دعم 
إدارات الـــوزارة األخرى في تطبيق 

الحوكمة.

أكد مركـــز المنامة لحقوق اإلنســـان 
أن افتتـــاح العيـــادة الطبيـــة لنـــزالء 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل يعكس 
مـــن  بحريـــن  ل ا ة  ـ ـ ـ ك ه ممل ـ ـ ـ ي تول ا  ـ ـ ـ م
اهتمـــام كبير في تطويـــر الخدمات 
الصحية وتعزيزها، وتوفير الرعاية 
للجميع دون استثناء وفقًا لدستور 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيراً إلـــى أن 
العيـــادة جديدة تأتـــي ضمن جهود 
اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
ة  ا ـ ـ عـ ون ومرا ـ ـ ـ ن قا ل ا ق  ـ ـ ـ ي ي تطب ـ ـ ـ ف
معاييـــر حقـــوق اإلنســـان وتطبيـــق 
البروتوكـــوالت الصحيـــة وتقديـــم 
العـــاج المناســـب لجميـــع النـــزالء 
ــز أن  ــر المركـ ــتثناء. وذكـ دون اسـ
الرعايـــة الصحية يتـــم تقديمها في 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل بوجود 
ج  ا ـ ـ ـ ع ل ا م  ـ ـ ـ ي د ق ت ل ن  ـ ـ ـ ي ي ص ا ص ت خ ا
للمرضى واستشـــاريين في مختلف 
م  ـ ـ ـ ت ي ا  ـ ـ ـ كم ة،  ـ ـ ـ ي لطب ا ات  ـ ـ لتخصصـ ا
متابعـــة حالـــة كل مريـــض بشـــكل 
مســـتمر ووفـــق مواعيـــد محـــددة، 
ويتـــم نقـــل بعـــض الحـــاالت التـــي 
تتطلـــب إمكانـــات طبيـــة أعلى إلى 

مجمـــع الســـلمانية الطبيـــة؛ لتلقـــي 
العـــاج المناســـب، مشـــدداً المركـــز 
على أن كل التخصصات الطبية يتم 
توفيرهـــا للنزالء بحســـب ما يتابعه 
مركـــز المنامـــة لحقوق اإلنســـان مع 
ـتمر  ـ ــكل مسـ ـة بشـ ـ ـات المعنيـ ـ الجهـ
والتأكـــد من توفير كافـــة الخدمات 
الطبيـــة لهم في حـــال تطلبت بعض 
حـــاالت النزالء فـــي مراكز اإلصاح 

والتأهيل.
لحقـــوق  المنامـــة  ـــز  ك ر م د  ا ـ ـ ـ ش أ و
اإلنســـان بجهـــود المجلـــس األعلـــى 
اً بالفريـــق طبيـــب  ـ ـ ـة متمثـ ـ للصحـ
ل  آ دهللا  ـ ـ ـ عب ن  ـ ـ ـ ب د  ـ ـ ـ محم يخ  ـ ـ شـ ل ا
ة  ـ ـ ـ ة ممثل ـ ـ ة، ووزارة الصحـ ـ ـ ـ خليف
ـاز  ـ ـيد، إلنجـ ـ ـة السـ ـ ـرة جليلـ ـ بالوزيـ
مشـــروع العيـــادة الطبيـــة لصالـــح 
تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
لنـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، 
وفـــي إطار مواصلـــة تقديم الرعاية 
ر  ا د ـ ـ ـ م ى  ـ ـ ـ ل ع ة  ل م ا ـ ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ـ ي ح ص ل ا
الساعة وبأعلى مســـتويات الجودة 
والكفاءة للنزالء بما يضمن الحفاظ 

على صحتهم وسامتهم العامة.

الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس اجتماع يوم الضباط

“المنامة لحقوق اإلنسان”: توفير الرعاية للجميع دون استثناء

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
ة  ـ ـ الصناعـ ر  ـ ـ ـ عادة وزي ـ ـ ـي وسـ ـ ـ الوطن
والتجـــارة بشـــأن قـــرار اللجنـــة الدائمة 
ـي  ـ ارة فـ ـ ـ ـات الضـ ـ ـة الممارسـ ـ لمكافحـ
التجـــارة الدولية لدول مجلس التعاون 
بفرض رسوم اإلغراق ضد واردات دول 

مجلس التعاون لعدد من المنتجات.
 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول مذكـــرة 
ــة  ــن التقنيـ ــة البحريـ ــم بيـــن كليـ تفاهـ
غ  ن و د ن ا ـ ـ ـ ش ة  ـ ـ ـ ع م ا ج و  ) ك ـ ـ ـ ي ن ك ت ي ل و ب (

جياوتونغ الصينية فـــي مجال التعليم 
وبناء القدرات التعليمية والمهنية.

 3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول إعـــان 
بوخارست “بناء مستقبل رقمي أفضل 
للجميـــع” والـــذي يهـــدف إلى اإلســـراع 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتعـــاون الدول 
فـــي تعزيـــز االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 

المعلومات.
 4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  تشـــريعية  ل ا و ة  ـ ـ ـ ي ن و ن ا ق ل ا
4 اقتراحـــات برغبـــة  ــة علـــى  الحكومـ

مقدمة من مجلس النواب.
 بعدهـــا، اســـتعرض المجلـــس مذكـــرة 
ســـعادة وزير النفط والبيئة بشأن نظام 
لرصـــد االنبعاثات الصادرة عن المصانع 

والمنشآت الصناعية.
ــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خـــال  ــم أخـ ثـ
التقريـــر الـــوزاري المرفـــوع مـــن وزيرة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي حول 
المشـــاركة فـــي االجتمـــاع الــــ20 للجنة 
الـــوزراء المعنييـــن بشـــؤون اإلســـكان 
بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.

قرارات المجلس

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 
ـدهللا آل خليفـــة، االجتمـــاع  ـ ـ ـن عب ـ ـ ب
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتماع، أكد المجلس أن 
تقديـــم ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمعيـــة جالتـــه ولـــي العهد 
ـب  ـ ـوزراء صاحـ ـ ـ ل ا ـس  ـ ـ ـس مجل ـ رئيـ
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، التعـــازي والمواســـاة إلـــى 
صاحب الجالة الملك تشـــارلز الثالث 
ـا  ـ ـدة لبريطانيـ ـ ـة المتحـ ـ ــك المملكـ ملـ
العظمـــى وأيرلندا الشـــمالية في وفاة 
ــة إليزابيـــث  ــة الملكـ ــة الجالـ صاحبـ
الثانيـــة يعكـــس قـــوة العاقـــات التي 
ة  ـ ـ ـ ك ل مم ل ا ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ط  ـ ـ ـ ب ر ت
المتحـــدة، مســـتذكًرا المجلس مناقب 
الراحلـــة الكبيرة في تعزيـــز العاقات 

بين البلدين وفي تطور بلدها وتعزيز 
نهضته وتقدمه.

بعدهـــا، تابـــع المجلـــس مـــا تم بشـــأن 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ توجيـــه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء باســـتمرار صـــرف 
الدعـــم المالـــي لعاوة الغـــاء لمدربي 
م  ـ ـ ـ ئ ـى قوا ـ ـ ـن عل ـ ـ المدرجي ياقة  ـ ـ السـ
اســـتحقاق العـــاوة، واطلـــع علـــى ما 
اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
ــه هللا  ـموه حفظـ ـ ـه سـ ـ ـذ توجيـ ـ لتنفيـ
حول تقييم ودراســـة المعايير ووضع 
تحقاقهم  ـ ـ اسـ ب ة  ـ ـ لخاصـ ا ط  ـ ـ ـ ب الضوا

العاوة.
ثـــم أكـــد المجلس أن مملكـــة البحرين 
تنظر للسام كخيار استراتيجي يعزز 
مســـارات األمـــن ويكـــرس التعايـــش 
الســـلمي، وذلـــك فـــي معـــرض تنويـــه 

المجلس باليوم الدولي للسام.
بعدها تابع المجلس آخر مســـتجدات 

التصدي لألمراض السارية وتطورات 
أنها،  ـ ـ ا بشـ ـ ـ ـ ـي عالميًّ ـ ـ ئ الوبا ـي  ـ التقصـ
وكلـــف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
ز  ـ ـ ـ ي ز ع ت ل ت  ا د ا د ع ت ـ ـ ـ س ال ا ة  د ا ـ ـ ـ ي ز و
ــذا  ــة مســـتجدات بهـ االســـتجابة أليـ

الشأن.
الـــوزراء المملكـــة  ـــأ مجلـــس  ـم هن ـ  ثـ
ملـــًكا  الشـــقيقة  عودية  ـ ـ لسـ ا ة  ـ ـ ـ ي لعرب ا
يـــوم الوطنـــي  بال ا  عًب ـ ـ ةً وشـ ـ ـ وحكومـ
للمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
ــازات  ــن إنجـ ــه مـ ــا حققتـ ــيداً بمـ مشـ
تنموية ونهضة حضارية بقيادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودعـــم صاحـــب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزير 

الدفاع.

المنامة - بنا

استكمال صرف عالوة الغالء لمدربي السياقة... وزيادة االستعدادات لمواجهة األوبئة 
نظام لرصد االنبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت... مجلس الوزراء:

فرض رسوم اإلغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات
البحرين تنظر للسالم كخيار استراتيجي يعزز مسارات األمن والتعايش

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 19 سبتمبر 2022:

:

التأكيد أن تقديم جاللة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمعية جاللته صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه الله، التعازي والمواســـاة إلى صاحب 
الجاللة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة صاحبة الجاللة 

الملكة إليزابيث الثانية يعكس قوة العالقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.

متابعة ما تم بشـــأن االنتهاء من تنفيذ توجيه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم المالي لعالوة الغالء لمدربي السياقة 

المدرجين على قوائم استحقاق العالوة.

متابعـــة آخر مســـتجدات التصدي لألمراض الســـارية وتطـــورات التقصي الوبائي 
عالميًا بشأنها.

التأكيد أن مملكة البحرين تنظر للسالم كخيار استراتيجي يعزز مسارات األمن ويكرس 
التعايش السلمي.

االطالع علـــى مـــا اتخذتـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة لتنفيذ توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حول تقييم ودراســـة المعايير 

ووضع الضوابط الخاصة باستحقاقهم العالوة.

تهنئة المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة ملكًا وحكومًة وشـــعبًا باليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قـــرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارســـات 
الضـــارة في التجـــارة الدولية لدول مجلس 
التعاون بفرض رسوم اإلغراق ضد واردات 

دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.

إعالن بوخارســـت "بنـــاء مســـتقبل رقمي 
أفضل للجميع" والذي يهدف إلى اإلسراع 
في التحـــول الرقمي وتعـــاون الدول في 

تعزيز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

نظـــام لرصـــد االنبعاثـــات الصـــادرة عن 
المصانع والمنشآت الصناعية.

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن كليـــة البحريـــن التقنية 
(بوليتكنيـــك) وجامعـــة شـــاندونغ جياوتونغ 
الصينية فـــي مجال التعليم وبنـــاء القدرات 

التعليمية والمهنية.

الدخيل يتسلم جائزة الشيخ عيسى آل خليفة للعمل التطوعي
عرفانا لما قدمه من إسهامات جليلة في قيادة “الصحة الخليجي”

تســـلم مدير عام مجلس الصحة 
الخليجي سليمان الدخيل جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعي في 
نســـختها الثانيـــة عشـــرة؛ وذلـــك 
عرفانـــا لمـــا قدمه من إســـهامات 
ة  د ا ـ ـ ـ ي ق ي  ـ ـ ـ ف ة  ر ـ ـ ـ ي ب ك و ة  ـ ـ ـ ل ي ل ج
المجلس خـــال جائحـــة كورونا 

والتصدي لها. 
وتـــم تخصيص النســـخة الثانية 
عشـــرة لتكريـــم الكـــوادر العربية 
العاملـــة فـــي الصفـــوف األمامية 
للتصدي لجائحة كورونا )كوفيد 
19(، يأتـــي عرفانـــًا مـــن الجائـــزة 
بعطاءات هذه النخبـــة المتميزة 
ـاً  ـ ـل ليـ ـ ـون العمـ ـ ـن يواصلـ ـ الذيـ
ــالة  ـارًا بـــكل شـــجاعة وبسـ ـ ونهـ
إن  ـ ـ فـ ر،  ـ ـ ـن كل المخاطـ ـ ـ متحدي
الجائـــزة تســـتهدف فـــي المقـــام 
ـال  ـ ـذه األعمـ ـ ـجيع هـ ـ األول تشـ

التـــي لهـــا آثارهـــا اإليجابية على 
ل  ـ ـ ـي ظـ ـ ـ ف ًا  ـ ـ ع خصوصـ ـ ـ ـ لمجتم ا
تفشـــي هـــذه الجائحـــة، فتكريم 
هـــذه الكوادر هو تكريـــم للعطاء 
ـيلة  ـ ــص، ووسـ ـاني المخلـ ـ اإلنسـ
لتقديمهـــم كنماذج مضيئة يجب 
أن تحتـــذى مـــن قبـــل الشـــباب 

واالستفادة منها ودعمها.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

آلية لتالفي االزدواجية في العمل بين “جودة التدريب” و “التعليم العالي”
فريق مشترك لوضع إطار موحد للمراجعات المؤسسية

الموحـــد  ر  ا ـ ـ اإلطـ د  دا ـ ـ عـ إ ق  ـ ـ ـ فري د  ـ ـ ـ عق
د  ا ـ ـ ـ م ت ع ال ا و ة  ي ـ ـ ـ س س ؤ م ل ا ة  ـ ـ ـ ع ج ا ر م ل ل
األكاديمـــي - المشـــترك بيـــن هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب، ومجلـــس التعليـــم 
ة  ـ ـ لمناقشـ ه األول،  ـ ـ - اجتماعـ ـي  ـ ـ ل عا ل ا
آليـــات إعـــداد إطـــار موحـــد للمراجعـــات 
المؤسســـية، والذي ســـيترتب عليه قرار 
منـــح االعتمـــاد األكاديمـــي لمؤسســـات 
التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك 

يوم األحد الموافق 18 سبتمبر 2022.
ويأتي تشكيل الفريق انطاًقا من أهمية 
تضافـــر الجهـــود بيـــن الهيئـــة والمجلس، 
يتولى الفريق المشـــترك عدًدا من المهام 
تتمثل في وضع إطار موحد للمراجعات 

المؤسسية، تعتمد عليه الهيئة في إصدار 
أحكامهـــا، ويعتمـــد عليـــه المجلـــس فـــي 
منـــح االعتماد، بحيث ُتصبح المراجعات 
التـــي تجريهـــا الهيئـــة وفًقـــا لهـــذا اإلطار 
الموحد هي المدخل الرئيس لعملية منح 
االعتماد من ِقَبِل مجلس التعليم العالي، 
كذلك ســـيتولى الفريق مهمـــة وضع آلية 

واضحة للتنسيق بين عمل الهيئة وعمل 
المجلـــس، بحيـــث تتافـــى أي ازدواجية 
في المهام أو االختصاصات فيما بينهما، 
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تخفيف 
عبء اإلعداد للمراجعات على مؤسسات 

التعليم العالي في مملكة البحرين.
 ويتكـــون فريـــق هيئـــة جـــودة التعليـــم 

والتدريـــب مـــن عضويـــة كل مـــن: مدير 
إدارة مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم 
العالي الدكتورة الشيخة لبنى آل خليفة، 
ومستشـــاري الشـــؤون األكاديميـــة فـــي 
إدارة مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي هالـــة عبيـــد وســـلوى اإلكيابـــي 

وسارة عصام.
أما فريق مجلس التعليم العالي، فيتكون 
من عضوية كل من: رئيس قســـم تطوير 
البحـــث العلمـــي أمينة بوعـــاي، ورئيس 
قســـم معايير االعتماد والتراخيص عبير 
بودالمـــة، واختصاصـــي بـــإدارة البحـــث 
العلمي أحمد البـــاز، واختصاصي اعتماد 
أكاديمـــي أول عمـــر فـــرج، واختصاصـــي 

تربوي أول أمل القاسمي.
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