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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــلـــس عــن  ــمـــجـ ثـــــم أعــــــــرب الـ
الملكي  السمو  لصاحب  شــكــره 
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن  األمـ
ــي  ولــ ــود  ــ ــعـ ــ سـ آل  ــز  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الشقيقة على إعالن سموه قيام 
صـــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
بتأسيس خمس شركات إقليمية 
تــســتــهــدف االســتــثــمــار فـــي عــدد 

ــدول الــعــربــيــة، مــن بينها  مــن الــ
يأتي  والــــذي  الــبــحــريــن،  مملكة 
من  المبذولة  للجهود  انعكاسًا 
التنسيق السعودي  قبل مجلس 
ــم الـــتـــعـــاون  ــ ــدعـ ــ ــنـــي ويـ ــبـــحـــريـ الـ
االقــتــصــادي واالســتــثــمــاري بين 

البلدين الشقيقين.
بـــعـــد ذلــــــك رحــــــب مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء بـــــالـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة لـــقـــداســـة الـــبـــابـــا 

فرنسيس بابا الفاتيكان لمملكة 
تلبية  تـــأتـــي  والـــتـــي  الـــبـــحـــريـــن، 
المعظم،  الملك  جاللة  لــدعــوة 
وتقديرًا لمكانة مملكة البحرين 
الــتــاريــخ،  عبر  للتعايش  كــواحــة 
مؤكدًا المجلس في هذا الصدد 
حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
والتعددية  التسامح  قيم  تعزيز 
ــم الــــســــالم الــعــالــمــي  ــا يــــدعــ ــمـ بـ
ـــادئ اإلنـــســـانـــيـــة  ــبـ ــمــ ويــــرســــخ الــ

السامية.
ــب الــمــجــلــس بعقد  كــمــا رحـ
ملتقى البحرين للحوار »الشرق 
ــن أجــــــل الـــتـــعـــايـــش  ــ والـــــغـــــرب مـ
تزامنًا  يعقد  والــذي  اإلنساني«، 
مع الزيارة الرسمية والتاريخية 
لــقــداســة الــبــابــا فــرانــســيــس بابا 
ــان، بـــحـــضـــور فــضــيــلــة  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ الـ
ــر الـــدكـــتـــور أحــمــد  ــبـ اإلمــــــام األكـ
ــر الــشــريــف،  الــطــيــب شــيــخ األزهــ
اللذين سيزوران المملكة بدعوة 
مــــن جـــاللـــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم، 
ــخ هــــذا الــمــلــتــقــى الــمــهــم  ــرسـ ويـ
ــيــــة الـــمـــرمـــوقـــة  الـــمـــكـــانـــة الــــدولــ
ــا مـــمـــلـــكـــة  ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي تــــحــــظــــى بـ
الـــبـــحـــريـــن والـــــــــدور الـــحـــضـــاري 
واإلنساني الذي تميزت به على 
نــشــر التسامح  الــعــصــور فــي  مــر 
ــي وتــعــزيــز  ــانـ ــسـ والـــتـــعـــايـــش اإلنـ
الحوار والتقارب الحضاري بين 
األديان والثقافات من أجل خير 

اإلنسانية جمعاء.
ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــب ذلـــــــــــك اسـ ــ ــقــ ــ عــ
ــلــــس آخــــــــر مـــســـتـــجـــدات  ــمــــجــ الــ
التوظيف والتدريب ضمن خطة 
ــادي، والـــتـــي  ــصــ ــتــ الـــتـــعـــافـــي االقــ
مواطنا   24444 توظيف  أظهرت 
الهدف  مــن   %122 يمثل  والـــذي 
السنوي لألولوية التي تضمنتها 
ــادي  ــتــــصــ خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــ
بــحــريــنــي  ألــــــف   20 ــيـــف  ــتـــوظـ بـ
تم  كما   ،2024 عــام  حتى  سنويًا 
والــــذي  مـــواطـــنـــا   8879 تـــدريـــب 
السنوي  الــهــدف  مــن   %89 يمثل 
خطة  تضمنتها  التي  لــألولــويــة 
التعافي االقتصادي بتدريب 10 
عام  حتى  سنويًا  بحريني  آالف 
2024، وذلــك فــي ضــوء االطــالع 
عــلــى الــمــذكــرة الــمــرفــوعــة بهذا 

الشأن من وزير العمل.
ــم نــــــوه مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ثـ
منتسبي  وكافة  األطباء  بجهود 

يقدمونه  ومــا  الصحي  القطاع 
على  للحفاظ  وعطاء  بــذل  من 
بمناسبة  ووجــه  الجميع،  صحة 
يـــوم الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي تحية 
البحريني  الــطــبــي  لــلــكــادر  شــكــر 
وعطائه  النبيلة  إسهاماته  على 

المتواصل.
ــا أعـــــــــرب الـــمـــجـــلـــس  ــعــــدهــ بــ
عـــن أصـــــدق تـــعـــازيـــه ومـــواســـاتـــه 
ــــب جـــمـــهـــوريـــة  ــعـ ــ لـــحـــكـــومـــة وشـ
الــهــنــد الــصــديــقــة فـــي ضــحــايــا 
ــر مـــعـــلـــق فــــي نــهــر  ــسـ ــيــــار جـ انــــهــ
غربي  جــوجــارات  بــواليــة  ماتشو 
البالد، وتمنياته الشفاء العاجل 

لجميع الجرحى.
ــلــــس  ــجــ ــمــ كــــــمــــــا أعــــــــــــــرب الــ
عـــن صـــــادق تـــعـــازيـــه ومـــواســـاتـــه 
لحكومة وشعب جمهورية كوريا 
في ضحايا حادث التدافع الذي 
وقـــــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــوريـــة، 
مــتــمــنــيــًا لــلــمــصــابــيــن الــشــفــاء 

العاجل.
ما  المجلس  قــرر  ذلــك  بعد 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرة 

التالية:
الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1
واالقتصادية  المالية  للشؤون 
ــأن  ــشــ ـــي بــ ــالـــ ــ ـــمــ والـــــــــــتـــــــــــوازن الـــ
تــنــفــيــذ عــــدد مـــن الــمــشــروعــات 
الـــتـــطـــويـــريـــة بــالــمــســتــشــفــيــات 
الحكومية بالتعاون مع القطاع 

الخاص.
الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .2
واالقتصادية  المالية  للشؤون 
ــوازن الـــمـــالـــي حــــول قـــرار  ــ ــتـ ــ والـ
بدول  الصناعي  التعاون  لجنة 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
الـــعـــربـــيـــة الــــخــــاص بــــعــــدد مــن 

الواردات الصناعية.
الوزارية  3. مذكرة اللجنة   
والتشريعية  القانونية  للشؤون 

التعليم«  »تحول  اتفاقية  حول 
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  بــيــن 
وشـــركـــة مــايــكــروســوفــت والـــذي 
يـــهـــدف إلـــــى تــمــكــيــن الــطــالــب 
الــمــزيــد  تحقيق  مــن  والــمــعــلــم 
ــتـــفـــادة  مــــن الـــتـــطـــور عـــبـــر االسـ
مــــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 

واالتصاالت.
4. مذكرات اللجنة الوزارية 
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــــدد مــــن الـــمـــشـــروعـــات  بـــشـــأن عـ

بقوانين.
ثـــم أخــــذ الــمــجــلــس عــلــمــًا 
مـــن خــــالل الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة 
الــمــرفــوعــة مـــن الـــــــوزراء بــشــأن 
الدولي  المؤتمر  في  المشاركة 
والــمــشــاركــات  ــة،  ــلـــزراعـ لـ األول 
وزراء  وزيــارة  للوزراء  الخارجية 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
شهر  خــالل  البحرين  لمملكة 
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مجل�س الوزراء يوؤكد اأهمية مباحثات الملك و�سلطان عمان.. وي�سكر ولّي العهد ال�سعودي

الترحيب بالزيارة الر�سمية والتاريخية لقدا�سة بابا الفاتيكان.. وعقد ملتقى البحرين للحوار

م��واط��ن اآالف   8 م���ن  اأك���ث���ر  وت����دري����ب  م����واط����ن..  األ�����ف   24 م���ن  اأك���ث���ر  ت��وظ��ي��ف 

ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن ال��م�����س��روع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة 

ب��ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص

ت����وج����ي����ه ت����ح����ي����ة �����س����ك����ر ل�����ل�����ك�����ادر ال����ط����ب����ي ال���ب���ح���ري���ن���ي 

ع����ل����ى اإ�����س����ه����ام����ات����ه ال���ن���ب���ي���ل���ة وع�����ط�����ائ�����ه ال���م���ت���وا����س���ل 

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

في بداية االجتماع أكد المجلس أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم مع أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
المعظم سلطان عمان الشقيقة على صعيد تعزيز العالقات األخوية التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين، منوًها باالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد جاللة الملك المعظم وجاللة سلطان 
عمان مراسم التوقيع عليها، والتي ستدعم مسارات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لمزيد 

من التطور والنماء.

ممثاًل لجاللة الملك المعظم.. �سمو ال�سيخ محمد بن مبارك ي�سل اإلى الجزائر للم�ساركة في القمة العربية
الجاللة  صــاحــب  لحضرة  ممثاًل 
آل خليفة،  عــيــســى  بــن  الــمــلــك حــمــد 
ــــل ســمــو  مـــلـــك الــــبــــالد الـــمـــعـــظـــم؛ وصـ
خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــجـــاللـــة الــمــلــك 
الجزائرية  الجمهورية  إلــى  المعظم، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة الــشــقــيــقــة 
العادية  الـــدورة  أعــمــال  فــي  للمشاركة 
الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة، التي تستضيفها 
من  ــانـــي  ــثـ والـ األول  يـــومـــي  الـــجـــزائـــر 

نوفمبر 2022.
السيد  ســمــوه  استقبال  فــي  وكـــان 
األول  الــوزيــر  عبدالرحمن،  بــن  أيــمــن 

بــالــجــمــهــوريــة الـــجـــزائـــريـــة الــشــعــبــيــة، 
ــيـــط أمــيــن  ــغـ ــد أبــــــو الـ ــمــ ــيــــد أحــ والــــســ
والسيد  الــعــربــيــة،  الـــدول  عــام جامعة 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــرة وزيـــــــــر الـ ــامــ ــمــ ــعــ رمـــــطـــــان لــ
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الــــخــــارجــــيــــة والــــجــــالــــيــــة الـ
وزير  بالخارج، والسيد لخضر رخروخ 
والمنشآت  والــري  العمومية  األشغال 
القاعدية رئيس بعثة الشرف، والسيد 
عبدالحميد خوجة سفير الجمهورية 
الجزائرية لدى مملكة البحرين، كما 
كـــان فـــي االســتــقــبــال ســـعـــادة الــدكــتــور 
وزيــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
خــارجــيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن، والــســيــد 
مملكة  سفير  الــبــحــارنــة  صـــادق  فـــؤاد 

الجزائرية  الجمهورية  لدى  البحرين 
الديمقراطية الشعبية.

ولدى وصوله؛ أدلى سموه بتصريح 
بتمثيل جاللة  اعتزازه  أعرب فيه عن 
الــمــعــظــم، فـــي أعـــمـــال القمة  الــمــلــك 
الــعــربــيــة، مــعــبــًرا عــن شــكــره وتــقــديــره 
الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية 
الــرئــيــس  فــخــامــة  ورئــيــســهــا،  الشعبية 
عبدالمجيد تبون، على الدعوة للقمة 
واســتــضــافــة أعــمــالــهــا، مـــؤكـــًدا ســمــوه 
حرص مملكة البحرين، بقيادة جاللة 
الــمــلــك الــمــعــظــم، عــلــى تــعــزيــز العمل 
العربي المشترك على كل المستويات، 
وتــنــمــيــة أوجــــه الـــتـــعـــاون الــعــربــي بما 

العربية  الــمــصــالــح  تــعــزيــز  فــي  يسهم 
التحديات  مــع  والــتــعــامــل  المشتركة 

اإلقليمية والدولية.
وقال سموه إن ما يتضمنه جدول 
أعمال القمة، من بنود وقضايا تشمل 
العمل  تهم  التي  الــمــجــاالت  مختلف 
العربي المشترك، يهدف إلى أن تكون 
وتكامل  وتــعــاون  وتنسيق  إنــجــاز  قــمــة 

فيما بين الدول العربية الشقيقة.
تمنياته  أطيب  عن  سموه  وأعــرب 
بالتوفيق والنجاح في  العربية  للقمة 
إعادة التضامن، تعزيًزا للعمل العربي 
الدول  لتطلعات  وتحقيًقا  المشترك، 

العربية وشعوبها الشقيقة.
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زيـــنـــت كــلــمــة ســـمـــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــمــــد  حــ بـــــن  ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
لألعمال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
عودة  الشباب  وشئون  اإلنسانية 
مجلة »ميادين« إلى اإلصدار من 
جديد بعد توقف لفترة خارجة 
عن اإلرادة بسبب فيروس كورونا 

»كوفيد-19«.
الشيخ  كلمة سمو  وتصدرت 
التي  آل خليفة  بن حمد  ناصر 
حملت عنوان »معدن من ذهب.. 
صـــدر  الــــــواحــــــد«،  الـــفـــريـــق  روح 
المجلة، حيث عادت ميادين من 
جديد برونق مميز احتوى على 
العديد من المحاور في مختلف 

المجاالت.
ــو  ــمــ وجـــــــــــــــــــــاءت كــــــلــــــمــــــة ســ
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــر بــ ــ ــاصـ ــ ــخ نـ ــيــ ــشــ الــ
الـــضـــوء على  خــلــيــفــة لــتــســلــيــط 
االنــــــجــــــازات الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
حــقــقــهــا شــــبــــاب الـــبـــحـــريـــن فــي 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حــيــث وصــف 
ــذه االنـــــجـــــازات بــأنــهــا  ــ ســـمـــوه هـ

تعكس معدنهم الذهب.
وجاء في الكلمة:

ــبــــحــــريــــن  ــاب الــ ــ ــبــ ــ ــــق شــ ــقـ ــ حـ
إنجازات على مختلف األصعدة، 
ــم الــــــذهــــــب،  ــ ــهـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ تــــعــــكــــس مـ
ــدرات  ــ ــا يــتــمــتــعــون بــــه مــــن قـ ــ ومـ
ــيــــات عـــالـــيـــة، جــعــلــتــهــم  ــانــ وإمــــكــ
دول  ــن  ــ مـ أقــــرانــــهــــم  يــــقــــارعــــون 
نتاج  وهــــذا  والــعــالــم،  المنطقة 
البحرين  مملكة  لجهود  واضــح 
في رعاية وتمكين الشباب، التي 

تــرتــكــز عــلــى فــكــر ســيــدي جاللة 
الشباب  بمنح  المعظم،  الملك 
ــيـــكـــونـــوا  ــة لـ ــلــ ــامــ ــكــ الــــفــــرصــــة الــ
التنمية  فــي  األســاســي  العنصر 
ــاء واألمـــــــن  ــ ــ ــرخـ ــ ــ ــرار الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
ــم صــاحــب  ــ ــى دعـ ــلـ واألمـــــــــان، وعـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
الــقــائــد األعــلــى، رئــيــس الــــوزراء، 
ــل تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب  ــعـ الـــــــذي جـ
ركــنــًا أســاســيــًا فــي بــرنــامــج عمل 

الحكومة.
وفي ضوء هذا الفكر الرشيد 
لسيدي جاللة الملك المعظم، 
الواحد من  الفريق  بــروح  نعمل 
وتنمية  بشبابنا  االهــتــمــام  أجــل 
ــم، وذلــــك  ــهــ ــاراتــ ــهــ ــم ومــ ــهــ ــدراتــ قــ
ــأن الــشــبــاب  إليــمــانــنــا الــعــمــيــق بـ
هـــــم مـــــن يـــصـــنـــعـــون الـــحـــاضـــر 
وتقع على عاتقهم  والمستقبل، 
الوجه  إلبـــراز  كبيرة  مسئوليات 

الحضاري لمملكتنا الغالية.
ولــــــــقــــــــد ســـــعـــــيـــــنـــــا طــــــــــوال 
الـــعـــام الــــجــــاري إلــــى االحــتــفــاء 
ــاءات وإبـــــــداعـــــــات شـــبـــاب  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ بـ
ــريـــم  ــكـ الـــــــوطـــــــن، مــــــن خــــــــالل تـ
الــمــبــدعــيــن والـــمـــتـــمـــيـــزيـــن مــن 
الــشــبــاب، واســـتـــعـــراض الــنــمــاذج 
مصدر  ليكونوا  منهم  المشرفة 
جيل  من  لغيرهم  وحافزًا  الهام 

الشباب.
ــة مـــن  ــبــ ــخــ ــا نــ ــ ــنـ ــ ــرمـ ــ ــد كـ ــ ــقـ ــ فـ
ــبــــاب  الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــلـــيـــا والــــشــ
العمل  مــجــال  فـــي  الــمــتــمــيــزيــن 

بمناسبة   ،2022-2021 الشبابي 
)يونيو  الخليجي  الــشــبــاب  يــوم 
القطاعان  احتفل  كما  2022م(، 
الحكومي واألهلي بيوم الشباب 
السنوية  نسخته  في  البحريني 
أن  األولــى )مــارس 2022م(، بعد 
ــر مــجــلــس الـــــــوزراء مــبــادرتــنــا  أقــ
ــريــــم  ــكــ ــتــ بــــتــــخــــصــــيــــص يـــــــــــوم لــ
الــمــبــدعــيــن والـــمـــتـــمـــيـــزيـــن مــن 
ــعـــراض الــنــمــاذج  ــتـ الــشــبــاب واسـ
المشرفة منهم، تقديرًا لدورهم 

في مسيرة التنمية واإلصالح.
لرعاية  مبادراتنا  جميع  إن 

وتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب، تــتــيــح لــهــم 
ــلــــة  مــــــســــــاحــــــات حـــــــضـــــــور، فــــاعــ
وآمــــــنــــــة، ســــــــــواًء لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
المساهمة  أو  بــحــريــة،  أنفسهم 
فـــي عــمــلــيــات صــنــع الــــقــــرار، أو 
المدنية  األمــاكــن  في  المشاركة 
والترفيهية،  والرياضية  والعامة 
والــرقــمــيــة والــمــاديــة، بــمــا يلبي 
احــتــيــاجــاتــهــم، ويــحــقــق ذاتــهــم، 
ويطلق طاقاتهم، ويعزز شعورهم 
بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة، ويــســلــحــهــم فــي 
ــه بــــاإلمــــكــــانــــات  ــفــــســ الــــــوقــــــت نــ
والمهارات العالية، التي تمكنهم 

المواقع  أعلى  إلى  الوصول  من 
والمناصب.

وســــوف نــســتــمــر فـــي إطـــالق 
مبادراتنا الشبابية خالل الفترة 
في  قدمًا  نمضي  لكي  المقبلة، 
السامية  الملكية  الرؤية  تنفيذ 
تـــــجـــــاه الـــــشـــــبـــــاب فــــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، ذلــــك الــجــيــل الـــذي 
هذا  نهضة  ســواعــده  على  تــقــوم 

الوطن.
الصاحلي .. اعتزاز

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب تــوفــيــق 
الــــصــــالــــحــــي مـــــديـــــر الـــمـــكـــتـــب 
ناصر  الــشــيــخ  لسمو  اإلعـــالمـــي 
ومـــركـــز  خـــلـــيـــفـــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ
المعلومات رئيس تحرير مجلة 
ــرة  ــ ــن اعـــــتـــــزاز أسـ ــ ــن« عـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ »مـ
ــوه الــتــي  ــمــ الـــمـــجـــلـــة بــكــلــمــة ســ
تـــؤكـــد حــــرص ســـمـــوه عــلــى دعــم 
مختلف  في  البحريني  الشباب 
المجاالت، مبينا إلى أن المجلة 
ــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـــتـــهـــا  ــ مـــاضـــيـــة فـ
وأهــدافــهــا الــتــي تــســلــط الــضــوء 
حققتها  الــتــي  الــمــنــجــزات  على 
المملكة طوال الفترة الماضية.
وبين إلى أن المجلة احتوت 
عــلــى الــعــديــد مــن الــمــحــاور في 
مـــجـــاالت عــــدة وأنـــهـــا ســتــواصــل 
إبــداعــهــا وعــودتــهــا الــقــويــة إلــى 
الـــصـــدور مـــن جــديــد مــمــا يــزيــد 
مـــن دعــــم الــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي 
والرياضي في مملكتنا الغالية.

بعد التوقف ب�سبب كورونا

كلمة نا�سر بن حمد تزين عودة مجلة ميادين اإلى الأ�سواق من جديد

} �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد.

ــن خــلــيــفــة  أعــــــرب الـــشـــيـــخ راشــــــد بــ
آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس الــوطــنــي 
للفنون، عن خالص االعتزاز واالمتنان 
الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل الــبــالد  بـ
عــلــى تفضل جــاللــتــه بوضع  الــمــعــظــم، 
»الفن من أجل السالم« تحت  مهرجان 
دعم  مثمنا  السامية،  الملكية  الرعاية 
الفنون  لقطاع  المعظم  الملك  جاللة 
ومجاالت اإلبداع في مملكة البحرين.

الـــبـــحـــريـــن،  مـــمـــلـــكـــة  أن  وأوضــــــــــح 
ــة الــمــلــك  ــيــــادة جـــاللـ ســتــبــقــى تـــحـــت قــ
ــلـــفـــنـــون األصـــيـــلـــة  ــدا لـ ــهــ الـــمـــعـــظـــم، مــ
والـــتـــوجـــهـــات اإلبـــداعـــيـــة، فــالــفــن بكل 
ــة إنــســانــيــة تـــهـــدف إلــى  ــالـ أشـــكـــالـــه، رسـ
ــاء بــالــمــجــتــمــعــات، وتــحــمــل في  ــقــ االرتــ

جوهرها التعايش والسالم، مثمنا، بكل 
الحكومة  ومساندة  دعم  واعتزاز،  فخر 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
األنشطة  لكل  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
المجلس  يطلقها  الــتــي  والــفــعــالــيــات 
المشاركات  خالل  من  للفنون  الوطني 
المتنوعة، والتي تعكس األمل واالبتكار 

واألحاسيس الفنية الراقية.
وأشــــــار رئـــيـــس الــمــجــلــس الــوطــنــي 
للفنون، إلى دور الفنون في الدفع نحو 
صــنــاعــة الــحــيــاة مـــن خـــالل الــمــعــارض 
والمهرجات الفنية التي تمثل منصات 
للمنتج الفكري واالبداعي، وهو ما نراه 
واضحا في كل مدارس الفن التشكيلي 
ــنــــون عــلــى  ــفــ ومــــجــــال الـــمـــوســـيـــقـــى والــ

يبشر  الــذي  األمــر  وتنوعها،  امــتــدادهــا 
بعهد جديد من اإلنتاج الفني الخاّلق 
وتـــقـــديـــم أفـــضـــل األنـــشـــطـــة واألعـــمـــال 
أن  إلــى  منوها  مـــدروس،  بشكل  الفنية 
المعارض والمهرجانات، ساحة لعرض 
ــزون اإلبــــداعــــي والـــفـــنـــي وإبـــــراز  ــخـ ــمـ الـ
الــطــاقــات الــفــنــيــة لـــألفـــراد، كـــون الــفــن 

رسالة سالم لتعايش األمم.
ــد رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــ ــ وأكـ
لــلــفــنــون أن مــهــرجــان »الـــفـــن مـــن أجــل 
الـــســـالم« يــهــدف إلـــى تــوظــيــف اإلبــــداع 
لتعزيز السالم، من خالل الوصول إلى 
وصــنــوف  الـــواحـــد  المجتمع  فــئــات  كــل 
البشرية جمعاء، كون الفن أداة للجمع 
بين البشر واالرتقاء بالمشاعر النبيلة 

وبناء السالم بمعناه الشامل.

ال���م���ل���ك ي����رع����ى م���ه���رج���ان ال����ف����ن م����ن اأج�������ل ال�������س���ام

را���س��د ب��ن خ��ل��ي��ف��ة: ال��ب��ح��ري��ن ت��ح��ت ق��ي��ادة ال��م��ل��ك م��ه��د ل��ل��ف��ن��ون الأ���س��ي��ل��ة

} الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة

أكــــــــــدت الـــــســـــيـــــدة آمـــــنـــــة بــنــت 
ــكـــان  أحـــمـــد الــرمــيــحــي وزيــــــرة اإلسـ
مملكة  أن  الــعــمــرانــي،  والــتــخــطــيــط 
ــــدول الـــرائـــدة  الــبــحــريــن تــعــد مـــن الـ
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــدن اإلسـ ــ ــمـ ــ ــي تـــأســـيـــس الـ ــ فـ
المسيرة  إلـــى  مــنــوهــة  الــمــســتــدامــة، 
اإلســكــانــيــة الــتــي تــمــتــد إلـــى مطلع 
وشهدت  الــمــاضــي،  الــقــرن  ستينيات 
فيها  روعــي  إسكانية،  مــدن   8 تنفيذ 
الالزمة  المعايير  كل  توافر  جميعًا 

وأســســت  بــهــا،  االســتــدامــة  لتحقيق 
في  ومــســتــدامــة  جــديــدة  مجتمعات 

مختلف محافظات المملكة.
وقالت الوزيرة الرميحي إن نهج 
إدارة  فــي  البحرين  مملكة  حكومة 
قـــطـــاع الــســكــن االجـــتـــمـــاعـــي، وضــع 
وإعمارها  اإلسكانية  المدن  تأسيس 
فــــي مـــقـــدمـــة الـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج، 
وكــانــت بـــاكـــورة هـــذا الــنــهــج تأسيس 
ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات،  مـــديـــنـــة عـــيـــســـى فـ

ومـــديـــنـــة حـــمـــد فــــي الــثــمــانــيــنــيــات، 
ــد فــــي الــتــســعــيــنــيــات،  ــ ــ ومـــديـــنـــة زايـ
مشيرة إلى أن إنجاز تنفيذ التوجيه 
الــمــلــكــي الــســامــي بــتــوفــيــر 40 ألــف 
ــدة ســكــنــيــة ارتـــكـــز عــلــى تأسيس  وحــ
ــة عــــصــــريــــة، وهـــي  ــيـ ــانـ ــكـ ــدن إسـ ــ 5 مــ
الحد  وشـــرق  وخليفة  سلمان  مــدن 
كفلت  والتي  والرملي،  سترة  وشــرق 
الــبــحــريــنــيــة  األســــــر  آالف  حـــصـــول 
الــســنــوات  مـــدار  عــلــى  عــلــى مسكنها 

ــت وزيــــرة  ــالـ الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة. وقـ
اإلســــكــــان والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــمــدن 
الــحــادي والثالثين  والـــذي يــصــادف 
المناسبة  هــذه  إن  أكتوبر،  شهر  من 
ــار  ــذكــ ــتــ ــة مــــواتــــيــــة الســ ــ ــــرصـ ــد فـ ــعــ تــ
التجربة البحرينية في بناء المدن 
بتقدير  تحظى  والــتــي  اإلســكــانــيــة، 
دولي وإقليمي خالل المحافل التي 
التجربة  لعرض  الــوزارة  بها  تشارك 

اإلسكانية بالمملكة. وقالت الوزيرة 
الــعــالــمــي  الـــمـــدن  يــــوم  إن مــنــاســبــة 
الضوء  لتسليط  أيضًا  فرصة  تمثل 
للمجتمع  الــمــمــلــكــة  مــشــاركــة  عــلــى 
التنمية  أهـــداف  تنفيذ  فــي  الــدولــي 
المستدامة 2030، وال سيما الهدف 
الـــحـــادي عــشــر، والــــذي يــطــمــح إلــى 
جعل المدن والمستوطنات البشرية 
ومستدامة،  وآمــنــة  للجميع  شاملة 
أشواطًا  قطعت  المملكة  أن  مــؤكــدًة 

طـــويـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ هـــذا 
إلــيــه منذ فترة  الـــذي وعــت  الــهــدف 

طويلة.

بمنا�سبة اليوم العالمي للإ�سكان.. وزيرة الإ�سكان:

تاريخ ح�اف���ل لل�ممل���كة في تاأ�س���ي�س ال���مدن الإ�س��كانية الم�ستدامة

} وزيرة الإ�صكان،

محميد احملميد

كــثــيــرة هــي الــمــواضــيــع والــقــضــايــا الــتــي تشغل 
في  البحرينية  واألســـرة  المواطن  وهاجس  تفكير 
األساسية،  المسائل  عن  وبعيدا  الحالية..  الفترة 
ــرة كـــــــ: »الــــســــكــــن والـــوظـــيـــفـــة  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة والـ ــتـ ــابـ ــثـ الـ
والـــــــقـــــــروض«.. وبـــعـــيـــدا عــــن الـــمـــســـائـــل الـــتـــي قــد 
تــعــد »ثـــانـــويـــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، ويــبــدو 
»بــاصــات  كـــ:  الــمــواطــن قــد تكيف معها مــرغــمــا،  أن 
وارتفاع  المرورية،  واالزدحــامــات  البحرين،  جامعة 
وساخنة،  حيوية  تــســاؤالت  ثمة  أن  إال  األســـعـــار«.. 

تحتل اهتمام شريحة كبيرة من الرأي العام.
فتعيين رئيس تنفيذي في أي مؤسسة وطنية 
كبرى، يتمنى الناس أن يكون هذا المنصب لمواطن 
بــحــريــنــي، فــالــوطــن يــزخــر بـــالـــكـــفـــاءات، ويــتــســاءل 
الناس: لماذا يسند هذا المنصب بكل ما فيه من 
أهمية ومزايا إلى بعض األجانب؟ وهل توجد خطة 

زمنية لإلحالل والبحرنة في هذا الموقع؟
وكذلك، شراء أيام اإلجازات للموظفين، أسوة 
بما قامت به دولة خليجية، أمر يتمنى كل موظف 
الوظيفية  الــعــدالــة  غــيــر  فــمــن  عــنــدنــا،  يتحقق  أن 
بعد تحديدها  اإلجـــازات  أيــام  فائض  إلغاء  يتم  أن 
75 يــومــا فــقــط، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود موظفين 
ومــوظــفــات يعملون ويــضــحــون لــيــل نــهــار مــن أجــل 
العمل، ولكن يكون التقدير هنا مسح أيام اإلجازات 
الفائض  أن  مــراعــاة  دون  من  الفائض،  مبرر  تحت 
المؤسسة  العمل وحاجة  بسبب ظــروف  كان  هناك 
الموظفين:  عند  الــســؤال  يــتــوارد  كما  لــلــمــوظــف.. 
الــذي تم نشر  العمل اإلضافي  ومــاذا عن احتساب 
فائدة  ومــا  بــاإلجــازات؟  وتعويضه  توقيفه  خبر عن 
اإلجازات هنا إن كانت ستسقط تلقائيا إن تجاوزت 

الحد المسموح وفق القانون الحالي..؟؟  
ــة  ــويـ ــنـ ــسـ ــة أخـــــــــــرى، وهـــــــي الـــــــعـــــــالوة الـ ــألــ ــســ مــ
يتم  أن  يمكن  إنــهــا  قــيــل  والــتــي   ،%3 للمتقاعدين 
الــمــالــي، واآلن  الــوضــع  إرجــاعــهــا فــي حـــال تحسن 
يتمنى الــنــاس أن تــعــاد الــعــالوة مــع ارتــفــاع أســعــار 
الــدولــة، ومــا تحقق  إيـــرادات  وزيـــادة  النفط  برميل 
مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة مــبــشــرة فـــي خــطــة الــتــعــافــي 
االقتصادي؟ ويتساءل الناس: متى ستعود العالوة 

السنوية؟
أمر آخر، وهو المتعلق بخصوص االنتخابات، 
إنه إذا كان كل هؤالء المرشحين والمرشحات، ولهم 
كــامــل االحــتــرام والــتــقــديــر، على اســتــعــداد لخدمة 
وكل  وتمنياتهم،  أمنياتهم  بكل  والمواطن،  الوطن 
وزياراتهم،  برامجهم وتصريحاتهم، وكل إعالناتهم 
لــمــاذا ال يــتــواصــلــون بعد االنــتــخــابــات مــع الــنــاس، 
ويـــقـــدمـــون خــدمــاتــهــم ومــرئــيــاتــهــم؟ فــالــكــثــيــر من 
التنفيذ،  وتــســتــحــق  مــتــمــيــزة  والـــمـــحـــاور  الــبــرامــج 
أن تكون طــوال  والــمــواطــن ينبغي  الــوطــن  وخــدمــة 
الــعــام وفــي كــل الــمــؤســســات، والــمــرشــح الــذكــي، هو 
الـــذي سيستمر فــي الــعــمــل والــتــواصــل مــع الــنــاس 
ولن  ستذكره  الــنــاس  ألن  خسارته،  حالة  فــي  حتى 

يغيب عنها. 
عموما.. تلك مجموعة تساؤالت وأمنيات لدى 
في  به  يسر  وبعضه  عنه،  يعلن  بعضه  المواطنين، 
الجلسات الخاصة، ومن األهمية بمكان معرفة ما 
إليهم،  والسعي  والقرب منهم،  الناس،  إليه  يتطلع 
الــمــزيــد من  نحو  قــدمــا  أجــل مجتمع يمضي  مــن 
وقطع  واإلنتاجية،  والعمل  واإليجابية،  االستقرار 

الطريق على دعاة الفتنة والسلبية.

malmahmeed7@gmail.com

عن ت�ساوؤلت واأمنيات المواطنين

صّرح الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم، 
بـــأن الـــــوزارة قــامــت خـــالل الــعــام 
ــي بــتــدشــيــن  ــالــ ــحــ ــي الــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــط الـ ــطــ ــخــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ خـ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى  ــايــ ــفــ ــكــ والــ
اإللكترونية  التعليمية  الــبــوابــة 
مــن خالل  يمكن  لــلــوزارة، حيث 
ــــط عــمــلــيــات  ــذه الـــخـــدمـــة ربــ ــ هــ
التعليمية،  بــالــكــفــايــات  الــتــعــلــم 
الــطــالــب  أداء  مـــتـــابـــعـــة  بـــهـــدف 
مـــن قــبــل الــمــعــلــم، مــضــيــفــًا أنــه 
تطوير  على  حــالــيــًا  العمل  يتم 
البوابة  من  المقدمة  الخدمات 
وإضافة  وتحسينها،  التعليمية 

بعض الخصائص الجديدة لها، 
وتــعــزيــزهــا بــالــمــحــتــوى الــرقــمــي 
ــدات فــي  ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ ــب لـ ــ ــواكـ ــ ــمـ ــ الـ
توفير  مــع  التعليمية،  العملية 
ــانـــدة الـــالزمـــيـــن  ــسـ ــمـ الــــدعــــم والـ
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــصــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أقــ
مــن خــدمــاتــهــا. وأكــــد الـــوزيـــر أن 
تستند  التي  التعليمية،  البوابة 
ــي عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ
جـــاللـــة الــمــلــك حــمــد لـــمـــدارس 
الرقمي،  والتمكين  المستقبل 
ــي تــوفــيــر الـــمـــواد  ــد نــجــحــت فـ قـ
ــة، مــن  ــوعــ ــنــ ــتــ ــمــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــ
وأنشطة  إلكترونية  وكتب  دروس 
ــات نــقــاشــيــة  ــقــ ــلــ وإثـــــــــــــراءات وحــ
واخــتــبــارات قــصــيــرة، وذلـــك منذ 
تزامنًا  2015م  عام  في  تدشينها 
الــرقــمــي،  التمكين  انــطــالق  مــع 
تفشي  فترة  أسهمت خــالل  وقــد 
ــا كـــوفـــيـــد-19 في  فـــيـــروس كـــورونـ

للطلبة،  بعد  عن  التعلم  توفير 
حتى وصل العدد الكلي للزيارات 
لها منذ بدء الجائحة إلى اآلن 
زيــــارة،  مــلــيــون(  مـــن )134  أكــثــر 
الــذي أسهم في حصولها  األمــر 
سالم  الشيخ  سمو  جــائــزة  على 
في  للمعلوماتية  الصباح  العلي 
الكويت  بدولة  العشرين  دورتــهــا 
الــشــقــيــقــة، حــيــث تـــم اخــتــيــارهــا 
التقنية  المشاريع  أفضل  ضمن 

لعام 2020م في مجال التعليم.
ــانــــب آخـــــــر، أوضــــح  ــن جــ ــ ومــ
تــقــوم بشكل  الــــــوزارة  أن  الـــوزيـــر 
مــســتــمــر بــتــوفــيــر أحــــدث أجــهــزة 
ــيــــة الــمــكــتــبــيــة  الـــحـــواســـيـــب اآللــ
والـــمـــحـــمـــولـــة وأجـــــهـــــزة تــقــنــيــة 
ــمـــدارس، تــلــبــيــًة  ــلـ الــمــعــلــومــات لـ
الصعيد،  هذا  على  لمتطلباتها 
الحاسب  أجهزة  عــدد  بلغ  حيث 
اآللي المكتبية التي تم توفيرها 
آالف(   6( مـــــن  أكــــثــــر  مــــــؤخــــــرًا 
جـــهـــاز، فــيــمــا بــلــغ عــــدد أجــهــزة 
أكثر  المحمول  اآللــي  الحاسب 
جــانــب  إلـــى  جـــهـــاز،   )1400( مـــن 
المعلومات  تقنية  أجهزة  توفير 
الحديثة  الطابعات  تشمل  التي 
وأجهزة الماسح الضوئي وأجهزة 
الوسائط المتعددة، والتي تصل 
ألف   470( من  أكثر  إلــى  كلفتها 
ــار خطة  ــ ــــك فـــي إطـ ــار(، وذلـ ــنــ ديــ
التي  الخدمات  لتطوير  الـــوزارة 

يقدمها الفصل اإللكتروني.

تد�سين الخطط الدرا�سية والكفايات.. وزير التربية:

مكتب��ي  اآل��ي  حا�س��ب  اآلف   6 م��ن  اأكث��ر  توفي��ر 

للمدار���س محم��ول  حا�س��ب   1400 م��ن  واأكث��ر 

} وزير التربية.

أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة 
آل خــلــيــفــة رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء مــركــز 
الـــمـــلـــك حـــمـــد لــلــتــعــايــش الـــســـلـــمـــي، أن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
قد نقل مملكة البحرين بنهجها وقيمها 
بذلك  ليرسخ  العالمية،  إلــى  اإلنسانية 
ــاريــــخ ولــتــكــون  ــتــ اســـــم الــمــمــلــكــة عـــبـــر الــ
نموذجًا يحتذى به في التعايش السلمي 

والحريات.
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــوكــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ وقــــــــال فـ
البحرين )بنا(: »تمتعت مملكة البحرين 

لـــقـــرون طــويــلــة بــحــريــة الـــعـــبـــادات لكل 
األديــــــان بـــال اســتــثــنــاء، بــفــضــل حــكــامــهــا 
ــرام وعـــمـــق رؤيــتــهــم  ــكــ مـــن آل خــلــيــفــة الــ
للمستقبل وأهمية التعايش السلمي في 

صنع مستقبل واعد«.
ــد إلــــــى صـــور  ــالــ ــرق الـــشـــيـــخ خــ ــ ــطـ ــ وتـ
العبادة  وحــريــة  التاريخي  التسامح  مــن 
والمعتقد الذي مارسته مملكة البحرين، 
منذ  هندوسي  معبد  ببناء  السماح  منها 
من  ــه  ــدتـ أبـ ــا  مـ جـــانـــب  إلــــى  1819م،  عــــام 
تــســامــح فــي بــنــاء الــكــنــائــس، والــــذي يعد 
والتفاعل  التعامل  في  عليه  تسير  نهجا 

مــع أبــنــاء الــمــعــتــقــدات والــثــقــافــات التي 
تعيش على أرض مملكة البحرين.

الجاللة  صاحب  حضرة  أن  موضحا 
مملكة  مــكــانــة  عـــزز  قــد  المعظم  الــمــلــك 
للتسامح  العالم  خريطة  على  البحرين 
وجــه  عــنــدمــا   ،2001 عــــام  مــنــذ  الـــديـــنـــي 
جاللته وزارة الخارجية باعتماد الموافقة 
باعتبار  المتحدة  األمــم  هيئة  قــرار  على 

ذلك العام عاما للحوار بين الحضارات.
ــريــــن الــــعــــديــــد مــن  ــبــــحــ ــمــــت الــ ونــــظــ
ــة فـــي هــــذا الـــشـــأن،  ــيـ الـــمـــؤتـــمـــرات الـــدولـ
وشــــــارك جــاللــتــه فـــي أحــــد الــمــؤتــمــرات 

الــجــمــعــيــة  فــــي  الـــرفـــيـــع  الـــمـــســـتـــوى  ذات 
ــنـــدوات  الــعــامــة، وتــتــالــت الــمــؤتــمــرات والـ
إلـــى يــومــنــا هـــذا بتنظيم  والــمــحــاضــرات 
والغرب  الــشــرق  لــحــوار  البحرين  ملتقى 
من أجل التعايش اإلنساني، الذي يعقد 
صاحب  لحضرة  السامية  الرعاية  تحت 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل  الـــجـــاللـ
تزامًنا مع  المعظم،  البالد  خليفة، ملك 
الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا 
فــرانــســيــس، بــابــا الــفــاتــيــكــان، إلــى مملكة 
لـــدعـــوة جــاللــة الملك  تــلــبــيــًة  الــبــحــريــن 

المعظم.

رئي�ش مجل�ش اأمناء مركز الملك حمد للتعاي�ش:

المل���ك نق���ل الب�ح����رين بن�ه�ج����ها وق�يم�ه����ا الإن�س���انية اإل���ى العالمي���ة

} ال�شيخ خالد بن خليفة.

ــورة جــلــيــلــة بــنــت الــســيــد  ــتـ ــدكـ أكـــــدت الـ
الجهود  وزيــرة الصحة،  السيد حسن  جــواد 
الخاص  القطاع  بها  يقوم  التي  المتميزة 
كشريك رئيسي وفّعال في مسارات التنمية، 
دعم  فــي  والملحوظ  المهم  بـــدوره  منوهة 
القطاع الصحي بمملكة البحرين، ومؤكدة 
أهــمــيــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 

الخدمات  أفــضــل  لتقديم  والــخــاص  الــعــام 
الصحي  القطاع  تطوير  فيه  بما  الصحية، 
بأكمله. جاء ذلك خالل استقبال الدكتورة 
جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة 
الــصــحــة،  وزارة  بــمــبــنــى  بمكتبها  الــصــحــة، 
الدكتور قاسم عرداتي العضو  صباح أمس، 
التخصصي  البحرين  لمستشفى  المنتدب 

ــادت  والـــوفـــد الــمــرافــق. وخــــالل الــلــقــاء، أشـ
البحرين  مستشفى  بــــدور  الــصــحــة  وزيــــرة 
الصحية  الخدمات  تقديم  التخصصي في 
الــوزارة على  إلى حرص  للمجتمع، مشيرة 
النوعية  والــبــرامــج  الــمــشــاريــع  جميع  دعـــم 
والــذي  الــصــحــي،  الــمــجــال  فــي  والمتقدمة 

تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

بي�ن  الت�ع��اون  ت�ع�زي��ز  اأهم�ي��ة  ت��وؤكد  ال���سحة  وزي��رة 

القطاعين ال�ع�ام والخا�س ل�تق�ديم اأف��س�ل الخدمات ال�سحية

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16293/pdf/1-Supplime/16293.pdf?fixed2604
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/1314216
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314193
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كثيرا ما نردد أو نسمع عبارة »عين العقل«، وهي تعني 
ــدارجـــة الـــصـــواب، إذ ال يــوجــد مـــا يــوضــح لك  فـــي الــلــغــة الـ

الحقيقة أكثر من عقلك.
)أوليفر  للكاتب  العقل«  »عين  كتاب  عــن  الــيــوم  مقالي 
ولد  والــذي  النفسي  والطب  األعــصــاب  طب  أستاذ  ساكس( 
ساهمت  وبالطبع  والعلماء،  األطــبــاء  مــن  جميعها  لعائلة 

نشأته كثيرا في التأثير عليه.
اهــتــم الــكــاتــب بــالــحــاالت الــمــصــابــة بـــاألمـــراض الــنــادرة 
في األعصاب كالعمى اإلدراكــي، وفي عام 2010 أصدر كتابه 
»عين العقل« والذي جذبني لقراءته ما يحتويه من قصص 
تجارب ذاتية للمرضى المعالجين عند الكاتب، وكان للكاتب 

نفسه قصة مع مرضه سردها في كتابه.
الكتاب لم يكن كتابا علميا فقط وال سيرة ذاتية للكاتب 
يحكي عن مرضه، بل شرح الطبيب الكاتب فيه كيف يتعامل 
الــعــقــل مــع مــا يصيبه مــن أضــــرار مــفــاجــئــة، وكــيــف يتكيف 
من  اإلعــاقــة  على  للتغلب  مذهلة  قــدرات  للعقل  وان  معها، 
موا  خــال مــشــاركــة دراســــات حـــاالت لــأشــخــاص الــذيــن َتعَلّ
التعويض والتكيف بعد االضطرابات العصبية التي سَلَبتهم 

القدرَة على تعّرف الوجوه أو القراءة أو الرؤية.
قــادرٍة  غير  أصبحت  موسيقية  فنانة  حــاالتــه  بين  مــن   
إلى  الحال  بها  انتهى  الموسيقية، حتى  النوتة  قــراءة  على 
والمؤلف  اليومية،  الحياة  أغــراض  ف  تعُرّ على  القدرة  عدم 
نفسه يروي قصة مرض السرطان الذي أصاب عينه واآلثار 

الغريبة لفقدان البصر بعد أن كان مبصرا.
حــتــى ال يــطــول بــي الــمــقــال، الــكــتــاب يكشف الــجــوانــب 
اإلنــســانــيــة لــتــجــارب صــعــبــة يــمــكــن أن يــمــر بــهــا أي إنــســان 
الرؤية  أن يتمكن من  للعقل  المرض فجأة، فكيف  يداهمه 
وال  الكتابة  نفسر  ال  األحــيــان  بعض  وفــي  مغلقة،  وأعيننا 
في  بدقة  معينة  وذكــريــات  األماكن  نتذكر  ولكن  األشخاص 

أحامنا. 
التي  المختلفة  الــجــديــدة  الــســبــل  إلـــى  تــطــرق  الــكــتــاب 
وخلق  لــإدراك،  أدمغتنا  والتي تجدها  بها  التنبؤ  يمكن  ال 
عوالم كاملة وغنية كالعالم الذي لم يعد مرئيا أو مفهوما.

الكثير من  كــتــاب جــديــد سيغير  قـــراءة  إلــى  هــذه دعـــوة 
رؤيتكم.

عين العقل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الكندي« يستقبل رئيس الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 
انطاقا من تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مستشفى الكندي 
وكــلــيــة الــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة، زار رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة اإليــرلــنــديــة 
البروفيسور سمير العتوم مستشفى الكندي، وذلك لبحث سبل التعاون 
والشراكة وتبادل الخبرات من خال مشاركة بعض الطاب في نشاطات 
وحضور عمليات قسم الجراحة ولما يتمتع به مستشفى الكندي من 
تجهيزات ذات تقنيات متطورة وكوادر طبية عالية التخصص والكفاءة، 
مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  معتوم  البروفيسور  استقبال  في  وكــان 
الرئيس  الــدالل  ابتسام  والــدكــتــورة  الموسوي  فيصل  الدكتور  الكندي 

التنفيذي والطاقم اإلداري.
وخال اللقاء هنأ رئيس الكلية الملكية للجراحين إدارة مستشفى 
تعد  التي  األورام  وجــراحــة  تشخيص  وحــدة  افتتاح  بمناسبة  الكندي 
إدارة المستشفى بالزائرين  األولى من نوعها في المملكة، كما رحبت 
مشددة على استمرار التعاون، وتبادل الخبرات في المجاالت الصحية 

والتدريب والتعليم.
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يتغذى الجسم بالدم المحمل باألكسجين 
لــيــقــوم بــوظــائــفــه الــحــيــويــة، ويــتــم تــوزيــع الــدم 
عن  األيسر  البطين  من  الــدم  عن طريق ضخ 
إلــى الجسم  الــشــريــان األورطـــي ليصل  طــريــق 

ــًا  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ باألكسجين.كــــــــــافــــــــــة مــ
وقـــــــــــــــــــــــــــــد 

يــــتــــعــــرض 
هـــــــــــــــــذا 

النظام، تحت ظروف معينة لاضطراب وعدم 
مـــقـــدرة الــقــلــب عــلــى الــقــيــام بـــهـــذه الــوظــيــفــة 
الحيوية الهامة، وغالبا ما يكون بسبب ضعف 

عضلة القلب.
فمتى يحدث ذلك؟ وما هي أسباب ضعف 
عضلة القلب؟ وكيف يبدو المريض المصاب؟ 

وما أحدث طرق العاج 
تحدثت الى الخليج الطبي الدكتورة لينا 
والشرايين  القلب  امراض  استشاري  صليبيخ 
رئـــيـــس قــســم تــشــخــيــص وتــصــويــر الــقــلــب في 
التخصصي  الشيخ محمد بن خليفة  مركز 

والمحاضر في الجامعة اإليرلندية 
- ما هو قصور عضلة القلب؟ وما هي 

أسبابه؟
في  ضعف  هــو  القلب  عضلة  قصور 
على  قدرتها  وعــدم  القلب  عضلة  أداء 
ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي الى نقص 
فــي كمية الـــدم الــمــؤكــســد إلـــى أعــضــاء 
تــراكــم  يسبب  مــا  المختلفة،  الــجــســم 

السوائل في الجسم والرئة. 
هناك عدة أنواع لقصور عضلة 

القلب منها: 
الــتــوســعــي  الـــقـــلـــب  ــور  قـــصـ  .1
)حدوث توسع في عضلة القلب(. 

2. قصور القلب التضخمي 
)حـــــــــــــــدوث تــــضــــخــــم فـــي 

عضلة القلب(. 
وهـــــــــي حــــــالــــــة قـــد 
مجموعة  عــن  تــنــجــم 
واســعــة مــن األسباب 
واألمراض القلبية: 
* ارتفاع ضغط 
المدى  على  الــدم 

الطويل.
أمـــــــــــراض   *
القلب  شرايين 
وتـــلـــف أنــســجــة 
نتيجة  القلب 
الــــــــتــــــــعــــــــرض 

لنوبة قلبية.
تـــســـارع   *
ضـــــــــــــــربـــــــــــــــات 

القلب على المدى الطويل.
* وجود مشكات في صمامات القلب.

القلب بسبب بعض  التهابات في عضلة   *
الفيروسات.

* اضطرابات األيض، مثل السمنة أو مرض 
الغدة الدرقية أو داء السكري.

* تناول الكحول بكميات مفرطة.
- ما هي أعراضه؟

أو عـــامـــات في  ــراض  ــ أعـ أي  تــظــهــر  قـــد ال 
القلب،  قــصــور عضلة  مــن  الــمــبــكــرة  الــمــراحــل 
ــة، تــظــهــر الــعــامــات  ــالـ ــحـ م الـ ولـــكـــن مـــع تـــقـــدُّ

واألعراض التالية:
النشاط  ممارسة  أثــنــاء  النَفس  صعوبة   *

وأحيانا عند الراحة في مراحل متقدمة.
م الساقين والكاحلين والقدمين. * تورُّ

* انتفاخ البطن نظًرا لتراُكم السوائل بها.
* الـــســـعـــال أثــــنــــاء االســـتـــلـــقـــاء وصـــعـــوبـــة 

التنفس.
* اإلرهاق والتعب.

* الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان 
أو رفرفة القلب.

* الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر.
* الشعور بالدوخة والدوار واإلغماء.

- هل هو مرض وراثي؟
أحيانا يكون هناك عامل وراثي في بعض 

الحاالت وينصح بعمل فحوصات جينية.
ما هي مضاعفات قصور عضلة القلب؟

إلى  القلب  عضلة  قــصــور  يـــؤدي  أن  يمكن 
مضاعفات خطيرة، منها:

* فشل القلب. وهو حالة ال يستطيع فيها 
احتياجات  لتلبية  الــكــافــي  الـــدم  ضــخ  الــقــلــب 
الــجــســم. وقـــد يــصــبــح الــفــشــل الــقــلــبــي مــهــدًدا 

للحياة عند عدم عاجه.
جلطات  تتكون  الــدمــويــة. قــد  الجلطات   *
دمــويــة داخـــل حــجــر الــقــلــب بسبب عـــدم قــدرة 

القلب على ضخ الدم بفعالية.
* مــشــكــات صـــمـــام الـــقـــلـــب. يـــؤدي قــصــور 
قــد ال  لــذا  الــقــلــب،  إلــى تضخم  القلب  عضلة 
تغلق صمامات القلب جيًدا. ويمكن أن يتسبب 

هذا في تدفق الدم إلى الخلف في الصمام.
المفاجئ. يمكن  والــمــوت  القلب  تــوقــف   *
أن يؤدي قصور عضلة القلب إلى عدم انتظام 

الموت  أو  الذي يسبب االغماء  القلب  ضربات 
القلب  إذا توقف  الحاالت  المفاجئ في بعض 

عن النبض بفعالية.
-كيف يتم تشخيص قصور عضلة القلب؟

يجري الطبيب فحًصا بدنًيا ويطرح بعض 
أسئلة بشأن التاريخ الطبي الشخصي والعائلي 
ويطلب أيًضا تحديد وقت ظهور األعراض وإذا 
اشــتــبــه الــطــبــيــب فــي اإلصـــابـــة بــقــصــور عضلة 
القلب، فقد يلزم إجراء عدة فحوصات لتأكيد 

التشخيص، ومنها ما يلي:     
* تصوير الصدر باألشعة السينية. سُتظهر 
صــــورة الــقــلــب مـــا إذا كـــان يــوجــد تــضــخــم في 

القلب أم ال.
هــذا  الــقــلــب. يــســتــخــدم  * تخطيط صـــدى 
الــفــحــص الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة اللــتــقــاط 
أنه  كما  وكــفــاءتــه،  حجمه  ُتظهر  للقلب  صــور 
يفحص صمامات القلب ويساعد الطبيب في 

تحديد سبب ظهور األعراض.
بـــــــالـــــــرنـــــــيـــــــن  الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  تـــــــــصـــــــــويـــــــــر   *
المغناطيسي. يستخدم هذا الفحص مجاالت 
للقلب.  دقــة  أكثر  صــور  اللتقاط  مغناطيسية 
قـــد يــطــلــب الــطــبــيــب تــصــويــر الــقــلــب بــالــرنــيــن 
المغناطيسي إذا لم تساعد الصور الناتجة عن 

مخطط صدى القلب في تشخيص الحالة.
* تخطيط كهربية القلب.

الشرايين  القلبية. لتصوير  القسطرة   *
والتدخل العاجي لتوسيع الشرايين في حالة 

تضيق الشرايين التاجية.
المقطعية. خال هذا الفحص،  * األشعة 
جهاز  داخــــل  طــاولــة  عــلــى  الــمــريــض  يستلقي 
السينية  األشــعــة  أنــبــوب  يـــدور  الــشــكــل.  حلقي 
الموجود داخل الجهاز حول المريض لتصوير 
الشرايين بعد اعطاء صبغة عن طريق الوريد.
* تحاليل الدم. قد يلزم إجراء العديد من 
اختبارات الدم، بما في ذلك اختبارات فحص 
وقياس  والكبد  الدرقية  والغدة  الكلى  وظائف 
مــســتــويــات الــحــديــد فــي الــجــســم، يقيس أحــد 
المدرة  الببتيدات  من   B النوع  الدم  اختبارات 
الــقــلــب. قد  بــروتــيــن ينتجه  لــلــصــوديــوم، وهـــو 
المدرة  الببتيدات  B من  النوع  يرتفع مستوى 
للصوديوم في الدم في حال فشل القلب، وهو 
أحد العامات الشائعة العتال عضلة القلب.

ــفــــحــــص  الــ أو  ــات  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ اخــــــتــــــبــــــار   *
القلب  أن ينتقل قصور عضلة  الجيني. يمكن 

بين أفراد العائلة )بالوراثة(. 
هل هناك طرق للوقاية؟ 

يــوجــد عــاج  الـــحـــاالت، ال  الكثير مــن  فــي 
ويــجــب عليك  الــقــلــب.  لــقــصــور عضلة  وقــائــي 
تــاريــخ عائلي  لــديــك  كـــان  إذا  الــطــبــيــب  إخــبــار 

لإصابة بهذه الحالة.
بقصور  اإلصــابــة  خطر  مــن  الحد  يمكنك 
عضلة الــقــلــب واألنـــــواع األخــــرى مــن أمـــراض 
ــاع نــمــط حـــيـــاة مفيد  ــبـ الــقــلــب عـــن طـــريـــق اتـ

لصحة القلب، مثل:
* السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

نسبة الكوليسترول وداء السكري.
* اتباع نظام غذائي صحي.

* ممارسة التمارين الرياضية. 
تـــعـــاطـــي  أو  الــــكــــحــــول  تـــــنـــــاول  ــب  ــنـ ــجـ تـ  *

الكوكايين.
- ما هو العاج؟

قصور عضلة  نوع  على  العاج  نوع  يعتمد 
الــقــلــب وأســـبـــابـــه ان عــرفــت ومــــدى خــطــورتــه، 

ويهدف العاج الى:
* السيطرة على مؤشرات المرض. 

* الحد من خطر حدوث مضاعفات. 
  طرق العاج:

- األدوية.
األدويــة  مــن  أنـــواع مختلفة  عــدة  ُتسَتخدم 
أن تساعد  القلب. ويمكن  لعاج قصور عضلة 

األدوية فيما يلي:
* تحسين قدرة القلب على ضخ الدم.

* تحسين تدفق الدم.

* خفض ضغط الدم.
* إبطاء معدل ضربات القلب.

ــدة مــن  ــ ــزائـ ــ * الــتــخــلــص مــــن الـــســـوائـــل الـ
الجسم.

* الوقاية من الجلطات الدموية.
- اإلجراءات غير الدوائية/ الجراحية 

ــات الـــقـــلـــب مــزيــل  ــربــ * جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــ
الرجفان البطيني في حاالت متقدمة.

في  الُبطينية. يساعد  المساعدة  جهاز   *
اللجوء  القلب، وعــادًة ما يتم  الــدم عبر  تدفق 

إليه عندما تفشل الطرق األخرى

ــدرات  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــو اضـــــطـــــراب فـ ــ الــــهــــذيــــان هـ
العقلية واختال في التفكير والوعي بالبيئة 
الهذيان  أعــراض  تحدث  ما  وعــادة  المحيطة، 
نــتــيــجــة ألمــــــــراض وحــــــــاالت صــحــيــة حــدثــت 
للمريض. في الحوار التالي مع الدكتور حسن 
فضل استشاري الطب النفسي بمستشفى ابن 
النفيس سنتعرف أكثر على الهذيان ومن هم 

األكثر عرضة له وكيفية عاجه.
ما هو اضطراب الهذيان؟

في  مفاجئ  بفشل  اإلنــســان  يصاب  مثلما 
احدى وظائف جسمه الحيوية كالقلب والكلى 
في  ايضا  بفشل  يصاب  ان  باإلمكان  وغيرها، 
وأســوة  والمعرفية،  اإلدراكــيــة  الــدمــاغ  وظــائــف 
باألشكال المختلفة للفشل المفاجئ او الحاد 
الفشل  هــذا  فــإن  بأنواعها  الجسم  اجهزة  في 
بالدماغ باإلمكان عكسه وإرجاع المريض الى 
حالته الطبيعية إذا تم التعامل معه بالطريقة 

الصحيحة وفي الوقت المناسب.
لم يسمعوا عن  الكثيرين  أن  الرغم  وعلى 

هذه الحالة فإنها كثيرة الحدوث.
ما هي األعراض؟

- تغيير في الوعي يظهر على شكل ضعف 
القدرة على التركيز واالنتباه. 

- تغيير في القدرات المعرفية مثل الذاكرة 
االشخاص  او حتى  المكان  او  الوقت  ومعرفة 
ما تحدث  وكثيرا  بـ)اللخبطة(  ويعرف  احيانا 
فــكــريــة عند  أو  بــصــريــة  أو خـــداعـــات  هــــاوس 

المريض. 
- تحدث هذه الحالة بصورة حادة، أي أنها 
تتكون خال ساعات قليلة أو بضعة أيام فقط.

األعــراض خال  تتأرجح شــدة  - كثيرا ما 
المريض قد يبدو  أن  إلــى درجــة  الــيــوم،  نفس 

أنه طبيعي تماما بضعة سويعات.
ما مدى انتشار اضطراب الهذيان؟

ــا نـــصـــادف مـــرضـــى الـــهـــذيـــان في  غــالــبــا مـ
المستشفيات  )ولــيــس  الــعــامــة  المستشفيات 
ــة حــــــدوثــــــه فــي  ــبــ ــســ الــــنــــفــــســــيــــة(، وتـــــصـــــل نــ
المرضى  المستشفيات ما بين 15% و25% من 
الــمــنــومــيــن، وتــرتــفــع نسبة حــدوثــه كــثــيــرا في 
ــي تــلــك الــتــي تــعــانــي بأكثر  أقـــســـام مــعــيــنــة وهـ
األمـــــراض ســقــمــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تصل 
الى  المركزة  الرعاية  وحــدة  في  نسبة حدوثه 
الــدراســات وهــي نسبة  الـ80% فــي بعض  قــرابــة 

كبيرة.
ما هي أسباب الهذيان؟

هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لـــوجـــود حــالــة طبية 
باطنية أو جراحية أو عاجاتها.

ويعتبر الهذيان )حالة طبية طارئة( نظرا 
حــاالت طبية  من  المختلفة  مسبباته  ان  إلى 

غالبا ما تكون خطرة. 
المسببات على  ولو استعرضنا نفس هذه 

سبيل المثال وليس الحصر: 
البول  كالتهابات  الجرثومية  االلتهابات   -

والتهاب السحايا.
الصوديوم  مثل  الجسم  أمـــاح  اخــتــال   -

أو غيره.
او  الكلى  - فشل أحد اجهزة الجسم مثل 

الكبد او القلب. 
- في حال التعرض لإصابات الجسيمة أو 
الخروج من العمليات الكبيرة أو دخول العناية 

المركزة.
- تعرض المخ لجلطات او نزيف او حدوث 

صرع.
الــدمــاغ  الــى  الــواصــل  االكسجين  نقص   -
سواء لنزول الضغط أو أنيميا حادة أو مشاكل 

في الرئة.
اإلصابة  أو  الشديد  الفيتامينات  نقص   -

بأمراض الغدد الصماء وهبوط السكر. 
- بعض األدوية العاجية أو حصول تسمم 

بإحدى المواد. 
- األورام السرطانية وعاجاتها.

ــذا  ــور هــ ــهــ ــظــ ــة لــ ــ ــرضـ ــ ــر عـ ــ ــثــ ــ ــم األكــ ــ ــن هــ ــ مــ
االضطراب؟

كبار السن هم األكثر عرضه دون شك ولكن 
قــد يــصــاب أي شــخــص فــي أي عــمــر اعــتــمــادا 
تجعل  التي  العوامل  أهــم  ومــن  السبب.  على 
الشخص أكثر عرضة من غيرها لحدوث هذا 

االضطراب: 
- التقدم في العمر.

- وجود أي من أعراض الخرف أو الزهايمر. 
- حدوث هذا االضطراب في مرة سابقة.

- المرضى الذين يستخدمون عددا كبيرا 
من االدوية. 

الــتــعــرض  او  الــســمــع  او  الــنــظــر  - ضــعــف 
للعزلة.

- قلة السوائل )الجفاف( وسوء التغذية.
- قلة النوم.

حركته  وقــلــة  بالسرير  المريض  تقييد   -
ــود أنـــابـــيـــب مــخــتــلــفــة مــثــل أنــبــوب  ــوجـ مــثــا لـ

التبول او اساك عديدة لآلالت الطبية.

ما هو دور الطبيب النفسي؟
هــــنــــاك تـــخـــصـــص فـــــي الــــطــــب الــنــفــســي 
واالستشاري  الجسدي(  النفس  )طــب  يسمى 
الـــمـــخـــتـــص فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال هــــو الــمــعــنــي 
والتعاون  الهذيان،  اضطراب  حــاالت  بمعاينة 
والتنسيق مع التخصصات الطبية والجراحية 
األخرى للتعامل مع هذا المريض؛ وبناء عليه 
التعرف على هذا االضطراب وتوعية العاملين 

الصحيين اآلخرين عنه.
ــــذا االضــــطــــراب  فــمــثــا يـــتـــم تــشــخــيــص هـ
بصور  يظهر  انــه  وخصوصا   %60 بنسبة  خطأ 
مختلفة؛ فتارة يبدو مثل االكتئاب وتارة اخرى 
يبدو مثل الخرف وأحيانا اخرى يشبه القلق، 
ان  الــى  االلتفات  يتم  الحاالت ال  أســوأ  أو في 
هناك شيئا غير طبيعي بهذا المريض أصا. 

إذن ما هو العاج؟
العاج يكون بعاج السبب األساسي الذي 
ــراب، مــثــل لـــو ان الــســبــب  ــطــ أظــهــر هــــذا االضــ
معالجة  يجب  بالتالي  جرثومي  التهاب  هــو 
ولو  المناسبة  الحيوية  بالمضادات  المريض 
ــان الــســبــب فــشــا بــالــكــلــى يــكــون الـــعـــاج هو  كـ

الغسيل الكلوي.
الــســبــب وجــــود دواء مــعــيــن نقوم  كـــان  ولـــو 

بإيقاف الدواء فيتحسن المريض. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك بــعــض االدويـــة 
التي تحسن اضطراب الهذيان لجعل المريض 
أكثر راحة ولكننا يجب ان ال ننسى أنها عاج 
مؤقت لأعراض ويجب اختيارها بعناية لكي 
عاج  تنسينا  أو  ناحية  من  المريض  تضر  ال 

السبب األساسي من الناحية االخرى.

الدكتور حسن فضل: 

الهـذيـان.. 
اضطـرابات دمـاغيـة تهـدد المـرضـى 

احذر هذه العالمات تدل على مرض قصور عضلة القلب 
الدكتورة لينا صليبيخ: فشل القلب والجلطات الدموية والموت المفاجئ من أهم مضاعفات قصور عضلة القلب 

كثيرا ما نردد أو نسمع عبارة »عين العقل«، وهي تعني 
ــدارجـــة الـــصـــواب، إذ ال يــوجــد مـــا يــوضــح لك  فـــي الــلــغــة الـ

الحقيقة أكثر من عقلك.
)أوليفر  للكاتب  العقل«  »عين  كتاب  عــن  الــيــوم  مقالي 
ولد  والــذي  النفسي  والطب  األعــصــاب  طب  أستاذ  ساكس( 
ساهمت  وبالطبع  والعلماء،  األطــبــاء  مــن  جميعها  لعائلة 

نشأته كثيرا في التأثير عليه.
اهــتــم الــكــاتــب بــالــحــاالت الــمــصــابــة بـــاألمـــراض الــنــادرة 
في األعصاب كالعمى اإلدراكــي، وفي عام 2010 أصدر كتابه 
»عين العقل« والذي جذبني لقراءته ما يحتويه من قصص 
تجارب ذاتية للمرضى المعالجين عند الكاتب، وكان للكاتب 

نفسه قصة مع مرضه سردها في كتابه.
الكتاب لم يكن كتابا علميا فقط وال سيرة ذاتية للكاتب 
يحكي عن مرضه، بل شرح الطبيب الكاتب فيه كيف يتعامل 
الــعــقــل مــع مــا يصيبه مــن أضــــرار مــفــاجــئــة، وكــيــف يتكيف 
من  اإلعــاقــة  على  للتغلب  مذهلة  قــدرات  للعقل  وان  معها، 
موا  خــال مــشــاركــة دراســــات حـــاالت لــأشــخــاص الــذيــن َتعَلّ
التعويض والتكيف بعد االضطرابات العصبية التي سَلَبتهم 

القدرَة على تعّرف الوجوه أو القراءة أو الرؤية.
قــادرٍة  غير  أصبحت  موسيقية  فنانة  حــاالتــه  بين  مــن   
إلى  الحال  بها  انتهى  الموسيقية، حتى  النوتة  قــراءة  على 
والمؤلف  اليومية،  الحياة  أغــراض  ف  تعُرّ على  القدرة  عدم 
نفسه يروي قصة مرض السرطان الذي أصاب عينه واآلثار 

الغريبة لفقدان البصر بعد أن كان مبصرا.
حــتــى ال يــطــول بــي الــمــقــال، الــكــتــاب يكشف الــجــوانــب 
اإلنــســانــيــة لــتــجــارب صــعــبــة يــمــكــن أن يــمــر بــهــا أي إنــســان 
الرؤية  أن يتمكن من  للعقل  المرض فجأة، فكيف  يداهمه 
وال  الكتابة  نفسر  ال  األحــيــان  بعض  وفــي  مغلقة،  وأعيننا 
في  بدقة  معينة  وذكــريــات  األماكن  نتذكر  ولكن  األشخاص 

أحامنا. 
التي  المختلفة  الــجــديــدة  الــســبــل  إلـــى  تــطــرق  الــكــتــاب 
وخلق  لــإدراك،  أدمغتنا  والتي تجدها  بها  التنبؤ  يمكن  ال 
عوالم كاملة وغنية كالعالم الذي لم يعد مرئيا أو مفهوما.

الكثير من  كــتــاب جــديــد سيغير  قـــراءة  إلــى  هــذه دعـــوة 
رؤيتكم.

عين العقل 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الكندي« يستقبل رئيس الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 
انطاقا من تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مستشفى الكندي 
وكــلــيــة الــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة، زار رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة اإليــرلــنــديــة 
البروفيسور سمير العتوم مستشفى الكندي، وذلك لبحث سبل التعاون 
والشراكة وتبادل الخبرات من خال مشاركة بعض الطاب في نشاطات 
وحضور عمليات قسم الجراحة ولما يتمتع به مستشفى الكندي من 
تجهيزات ذات تقنيات متطورة وكوادر طبية عالية التخصص والكفاءة، 
مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  معتوم  البروفيسور  استقبال  في  وكــان 
الرئيس  الــدالل  ابتسام  والــدكــتــورة  الموسوي  فيصل  الدكتور  الكندي 

التنفيذي والطاقم اإلداري.
وخال اللقاء هنأ رئيس الكلية الملكية للجراحين إدارة مستشفى 
تعد  التي  األورام  وجــراحــة  تشخيص  وحــدة  افتتاح  بمناسبة  الكندي 
إدارة المستشفى بالزائرين  األولى من نوعها في المملكة، كما رحبت 
مشددة على استمرار التعاون، وتبادل الخبرات في المجاالت الصحية 

والتدريب والتعليم.
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يتغذى الجسم بالدم المحمل باألكسجين 
لــيــقــوم بــوظــائــفــه الــحــيــويــة، ويــتــم تــوزيــع الــدم 
عن  األيسر  البطين  من  الــدم  عن طريق ضخ 
إلــى الجسم  الــشــريــان األورطـــي ليصل  طــريــق 

ــًا  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ باألكسجين.كــــــــــافــــــــــة مــ
وقـــــــــــــــــــــــــــــد 

يــــتــــعــــرض 
هـــــــــــــــــذا 

النظام، تحت ظروف معينة لاضطراب وعدم 
مـــقـــدرة الــقــلــب عــلــى الــقــيــام بـــهـــذه الــوظــيــفــة 
الحيوية الهامة، وغالبا ما يكون بسبب ضعف 

عضلة القلب.
فمتى يحدث ذلك؟ وما هي أسباب ضعف 
عضلة القلب؟ وكيف يبدو المريض المصاب؟ 

وما أحدث طرق العاج 
تحدثت الى الخليج الطبي الدكتورة لينا 
والشرايين  القلب  امراض  استشاري  صليبيخ 
رئـــيـــس قــســم تــشــخــيــص وتــصــويــر الــقــلــب في 
التخصصي  الشيخ محمد بن خليفة  مركز 

والمحاضر في الجامعة اإليرلندية 
- ما هو قصور عضلة القلب؟ وما هي 

أسبابه؟
في  ضعف  هــو  القلب  عضلة  قصور 
على  قدرتها  وعــدم  القلب  عضلة  أداء 
ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي الى نقص 
فــي كمية الـــدم الــمــؤكــســد إلـــى أعــضــاء 
تــراكــم  يسبب  مــا  المختلفة،  الــجــســم 

السوائل في الجسم والرئة. 
هناك عدة أنواع لقصور عضلة 

القلب منها: 
الــتــوســعــي  الـــقـــلـــب  ــور  قـــصـ  .1
)حدوث توسع في عضلة القلب(. 

2. قصور القلب التضخمي 
)حـــــــــــــــدوث تــــضــــخــــم فـــي 

عضلة القلب(. 
وهـــــــــي حــــــالــــــة قـــد 
مجموعة  عــن  تــنــجــم 
واســعــة مــن األسباب 
واألمراض القلبية: 
* ارتفاع ضغط 
المدى  على  الــدم 

الطويل.
أمـــــــــــراض   *
القلب  شرايين 
وتـــلـــف أنــســجــة 
نتيجة  القلب 
الــــــــتــــــــعــــــــرض 

لنوبة قلبية.
تـــســـارع   *
ضـــــــــــــــربـــــــــــــــات 

القلب على المدى الطويل.
* وجود مشكات في صمامات القلب.

القلب بسبب بعض  التهابات في عضلة   *
الفيروسات.

* اضطرابات األيض، مثل السمنة أو مرض 
الغدة الدرقية أو داء السكري.

* تناول الكحول بكميات مفرطة.
- ما هي أعراضه؟

أو عـــامـــات في  ــراض  ــ أعـ أي  تــظــهــر  قـــد ال 
القلب،  قــصــور عضلة  مــن  الــمــبــكــرة  الــمــراحــل 
ــة، تــظــهــر الــعــامــات  ــالـ ــحـ م الـ ولـــكـــن مـــع تـــقـــدُّ

واألعراض التالية:
النشاط  ممارسة  أثــنــاء  النَفس  صعوبة   *

وأحيانا عند الراحة في مراحل متقدمة.
م الساقين والكاحلين والقدمين. * تورُّ

* انتفاخ البطن نظًرا لتراُكم السوائل بها.
* الـــســـعـــال أثــــنــــاء االســـتـــلـــقـــاء وصـــعـــوبـــة 

التنفس.
* اإلرهاق والتعب.

* الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان 
أو رفرفة القلب.

* الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر.
* الشعور بالدوخة والدوار واإلغماء.

- هل هو مرض وراثي؟
أحيانا يكون هناك عامل وراثي في بعض 

الحاالت وينصح بعمل فحوصات جينية.
ما هي مضاعفات قصور عضلة القلب؟

إلى  القلب  عضلة  قــصــور  يـــؤدي  أن  يمكن 
مضاعفات خطيرة، منها:

* فشل القلب. وهو حالة ال يستطيع فيها 
احتياجات  لتلبية  الــكــافــي  الـــدم  ضــخ  الــقــلــب 
الــجــســم. وقـــد يــصــبــح الــفــشــل الــقــلــبــي مــهــدًدا 

للحياة عند عدم عاجه.
جلطات  تتكون  الــدمــويــة. قــد  الجلطات   *
دمــويــة داخـــل حــجــر الــقــلــب بسبب عـــدم قــدرة 

القلب على ضخ الدم بفعالية.
* مــشــكــات صـــمـــام الـــقـــلـــب. يـــؤدي قــصــور 
قــد ال  لــذا  الــقــلــب،  إلــى تضخم  القلب  عضلة 
تغلق صمامات القلب جيًدا. ويمكن أن يتسبب 

هذا في تدفق الدم إلى الخلف في الصمام.
المفاجئ. يمكن  والــمــوت  القلب  تــوقــف   *
أن يؤدي قصور عضلة القلب إلى عدم انتظام 

الموت  أو  الذي يسبب االغماء  القلب  ضربات 
القلب  إذا توقف  الحاالت  المفاجئ في بعض 

عن النبض بفعالية.
-كيف يتم تشخيص قصور عضلة القلب؟

يجري الطبيب فحًصا بدنًيا ويطرح بعض 
أسئلة بشأن التاريخ الطبي الشخصي والعائلي 
ويطلب أيًضا تحديد وقت ظهور األعراض وإذا 
اشــتــبــه الــطــبــيــب فــي اإلصـــابـــة بــقــصــور عضلة 
القلب، فقد يلزم إجراء عدة فحوصات لتأكيد 

التشخيص، ومنها ما يلي:     
* تصوير الصدر باألشعة السينية. سُتظهر 
صــــورة الــقــلــب مـــا إذا كـــان يــوجــد تــضــخــم في 

القلب أم ال.
هــذا  الــقــلــب. يــســتــخــدم  * تخطيط صـــدى 
الــفــحــص الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة اللــتــقــاط 
أنه  كما  وكــفــاءتــه،  حجمه  ُتظهر  للقلب  صــور 
يفحص صمامات القلب ويساعد الطبيب في 

تحديد سبب ظهور األعراض.
بـــــــالـــــــرنـــــــيـــــــن  الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  تـــــــــصـــــــــويـــــــــر   *
المغناطيسي. يستخدم هذا الفحص مجاالت 
للقلب.  دقــة  أكثر  صــور  اللتقاط  مغناطيسية 
قـــد يــطــلــب الــطــبــيــب تــصــويــر الــقــلــب بــالــرنــيــن 
المغناطيسي إذا لم تساعد الصور الناتجة عن 

مخطط صدى القلب في تشخيص الحالة.
* تخطيط كهربية القلب.

الشرايين  القلبية. لتصوير  القسطرة   *
والتدخل العاجي لتوسيع الشرايين في حالة 

تضيق الشرايين التاجية.
المقطعية. خال هذا الفحص،  * األشعة 
جهاز  داخــــل  طــاولــة  عــلــى  الــمــريــض  يستلقي 
السينية  األشــعــة  أنــبــوب  يـــدور  الــشــكــل.  حلقي 
الموجود داخل الجهاز حول المريض لتصوير 
الشرايين بعد اعطاء صبغة عن طريق الوريد.

* تحاليل الدم. قد يلزم إجراء العديد من 
اختبارات الدم، بما في ذلك اختبارات فحص 
وقياس  والكبد  الدرقية  والغدة  الكلى  وظائف 
مــســتــويــات الــحــديــد فــي الــجــســم، يقيس أحــد 
المدرة  الببتيدات  من   B النوع  الدم  اختبارات 
الــقــلــب. قد  بــروتــيــن ينتجه  لــلــصــوديــوم، وهـــو 
المدرة  الببتيدات  B من  النوع  يرتفع مستوى 
للصوديوم في الدم في حال فشل القلب، وهو 
أحد العامات الشائعة العتال عضلة القلب.

ــفــــحــــص  الــ أو  ــات  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ اخــــــتــــــبــــــار   *
القلب  أن ينتقل قصور عضلة  الجيني. يمكن 

بين أفراد العائلة )بالوراثة(. 
هل هناك طرق للوقاية؟ 

يــوجــد عــاج  الـــحـــاالت، ال  الكثير مــن  فــي 
ويــجــب عليك  الــقــلــب.  لــقــصــور عضلة  وقــائــي 
تــاريــخ عائلي  لــديــك  كـــان  إذا  الــطــبــيــب  إخــبــار 

لإصابة بهذه الحالة.
بقصور  اإلصــابــة  خطر  مــن  الحد  يمكنك 
عضلة الــقــلــب واألنـــــواع األخــــرى مــن أمـــراض 
ــاع نــمــط حـــيـــاة مفيد  ــبـ الــقــلــب عـــن طـــريـــق اتـ

لصحة القلب، مثل:
* السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

نسبة الكوليسترول وداء السكري.
* اتباع نظام غذائي صحي.

* ممارسة التمارين الرياضية. 
تـــعـــاطـــي  أو  الــــكــــحــــول  تـــــنـــــاول  ــب  ــنـ ــجـ تـ  *

الكوكايين.
- ما هو العاج؟

قصور عضلة  نوع  على  العاج  نوع  يعتمد 
الــقــلــب وأســـبـــابـــه ان عــرفــت ومــــدى خــطــورتــه، 

ويهدف العاج الى:
* السيطرة على مؤشرات المرض. 

* الحد من خطر حدوث مضاعفات. 
  طرق العاج:

- األدوية.
األدويــة  مــن  أنـــواع مختلفة  عــدة  ُتسَتخدم 
أن تساعد  القلب. ويمكن  لعاج قصور عضلة 

األدوية فيما يلي:
* تحسين قدرة القلب على ضخ الدم.

* تحسين تدفق الدم.

* خفض ضغط الدم.
* إبطاء معدل ضربات القلب.

ــدة مــن  ــ ــزائـ ــ * الــتــخــلــص مــــن الـــســـوائـــل الـ
الجسم.

* الوقاية من الجلطات الدموية.
- اإلجراءات غير الدوائية/ الجراحية 

ــات الـــقـــلـــب مــزيــل  ــربــ * جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــ
الرجفان البطيني في حاالت متقدمة.

في  الُبطينية. يساعد  المساعدة  جهاز   *
اللجوء  القلب، وعــادًة ما يتم  الــدم عبر  تدفق 

إليه عندما تفشل الطرق األخرى

ــدرات  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــو اضـــــطـــــراب فـ ــ الــــهــــذيــــان هـ
العقلية واختال في التفكير والوعي بالبيئة 
الهذيان  أعــراض  تحدث  ما  وعــادة  المحيطة، 
نــتــيــجــة ألمــــــــراض وحــــــــاالت صــحــيــة حــدثــت 
للمريض. في الحوار التالي مع الدكتور حسن 
فضل استشاري الطب النفسي بمستشفى ابن 
النفيس سنتعرف أكثر على الهذيان ومن هم 

األكثر عرضة له وكيفية عاجه.
ما هو اضطراب الهذيان؟

في  مفاجئ  بفشل  اإلنــســان  يصاب  مثلما 
احدى وظائف جسمه الحيوية كالقلب والكلى 
في  ايضا  بفشل  يصاب  ان  باإلمكان  وغيرها، 
وأســوة  والمعرفية،  اإلدراكــيــة  الــدمــاغ  وظــائــف 
باألشكال المختلفة للفشل المفاجئ او الحاد 
الفشل  هــذا  فــإن  بأنواعها  الجسم  اجهزة  في 
بالدماغ باإلمكان عكسه وإرجاع المريض الى 
حالته الطبيعية إذا تم التعامل معه بالطريقة 

الصحيحة وفي الوقت المناسب.
لم يسمعوا عن  الكثيرين  أن  الرغم  وعلى 

هذه الحالة فإنها كثيرة الحدوث.
ما هي األعراض؟

- تغيير في الوعي يظهر على شكل ضعف 
القدرة على التركيز واالنتباه. 

- تغيير في القدرات المعرفية مثل الذاكرة 
االشخاص  او حتى  المكان  او  الوقت  ومعرفة 
ما تحدث  وكثيرا  بـ)اللخبطة(  ويعرف  احيانا 
فــكــريــة عند  أو  بــصــريــة  أو خـــداعـــات  هــــاوس 

المريض. 
- تحدث هذه الحالة بصورة حادة، أي أنها 
تتكون خال ساعات قليلة أو بضعة أيام فقط.

األعــراض خال  تتأرجح شــدة  - كثيرا ما 
المريض قد يبدو  أن  إلــى درجــة  الــيــوم،  نفس 

أنه طبيعي تماما بضعة سويعات.
ما مدى انتشار اضطراب الهذيان؟

ــا نـــصـــادف مـــرضـــى الـــهـــذيـــان في  غــالــبــا مـ
المستشفيات  )ولــيــس  الــعــامــة  المستشفيات 
ــة حــــــدوثــــــه فــي  ــبــ ــســ الــــنــــفــــســــيــــة(، وتـــــصـــــل نــ
المرضى  المستشفيات ما بين 15% و25% من 
الــمــنــومــيــن، وتــرتــفــع نسبة حــدوثــه كــثــيــرا في 
ــي تــلــك الــتــي تــعــانــي بأكثر  أقـــســـام مــعــيــنــة وهـ
األمـــــراض ســقــمــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تصل 
الى  المركزة  الرعاية  وحــدة  في  نسبة حدوثه 
الــدراســات وهــي نسبة  الـ80% فــي بعض  قــرابــة 

كبيرة.
ما هي أسباب الهذيان؟

هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لـــوجـــود حــالــة طبية 
باطنية أو جراحية أو عاجاتها.

ويعتبر الهذيان )حالة طبية طارئة( نظرا 
حــاالت طبية  من  المختلفة  مسبباته  ان  إلى 

غالبا ما تكون خطرة. 
المسببات على  ولو استعرضنا نفس هذه 

سبيل المثال وليس الحصر: 
البول  كالتهابات  الجرثومية  االلتهابات   -

والتهاب السحايا.
الصوديوم  مثل  الجسم  أمـــاح  اخــتــال   -

أو غيره.
او  الكلى  - فشل أحد اجهزة الجسم مثل 

الكبد او القلب. 
- في حال التعرض لإصابات الجسيمة أو 
الخروج من العمليات الكبيرة أو دخول العناية 

المركزة.
- تعرض المخ لجلطات او نزيف او حدوث 

صرع.
الــدمــاغ  الــى  الــواصــل  االكسجين  نقص   -
سواء لنزول الضغط أو أنيميا حادة أو مشاكل 

في الرئة.
اإلصابة  أو  الشديد  الفيتامينات  نقص   -

بأمراض الغدد الصماء وهبوط السكر. 
- بعض األدوية العاجية أو حصول تسمم 

بإحدى المواد. 
- األورام السرطانية وعاجاتها.

ــذا  ــور هــ ــهــ ــظــ ــة لــ ــ ــرضـ ــ ــر عـ ــ ــثــ ــ ــم األكــ ــ ــن هــ ــ مــ
االضطراب؟

كبار السن هم األكثر عرضه دون شك ولكن 
قــد يــصــاب أي شــخــص فــي أي عــمــر اعــتــمــادا 
تجعل  التي  العوامل  أهــم  ومــن  السبب.  على 
الشخص أكثر عرضة من غيرها لحدوث هذا 

االضطراب: 
- التقدم في العمر.

- وجود أي من أعراض الخرف أو الزهايمر. 
- حدوث هذا االضطراب في مرة سابقة.

- المرضى الذين يستخدمون عددا كبيرا 
من االدوية. 

الــتــعــرض  او  الــســمــع  او  الــنــظــر  - ضــعــف 
للعزلة.

- قلة السوائل )الجفاف( وسوء التغذية.
- قلة النوم.

حركته  وقــلــة  بالسرير  المريض  تقييد   -
ــود أنـــابـــيـــب مــخــتــلــفــة مــثــل أنــبــوب  ــوجـ مــثــا لـ

التبول او اساك عديدة لآلالت الطبية.

ما هو دور الطبيب النفسي؟
هــــنــــاك تـــخـــصـــص فـــــي الــــطــــب الــنــفــســي 
واالستشاري  الجسدي(  النفس  )طــب  يسمى 
الـــمـــخـــتـــص فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال هــــو الــمــعــنــي 
والتعاون  الهذيان،  اضطراب  حــاالت  بمعاينة 
والتنسيق مع التخصصات الطبية والجراحية 
األخرى للتعامل مع هذا المريض؛ وبناء عليه 
التعرف على هذا االضطراب وتوعية العاملين 

الصحيين اآلخرين عنه.
ــــذا االضــــطــــراب  فــمــثــا يـــتـــم تــشــخــيــص هـ
بصور  يظهر  انــه  وخصوصا   %60 بنسبة  خطأ 
مختلفة؛ فتارة يبدو مثل االكتئاب وتارة اخرى 
يبدو مثل الخرف وأحيانا اخرى يشبه القلق، 
ان  الــى  االلتفات  يتم  الحاالت ال  أســوأ  أو في 
هناك شيئا غير طبيعي بهذا المريض أصا. 

إذن ما هو العاج؟
العاج يكون بعاج السبب األساسي الذي 
ــراب، مــثــل لـــو ان الــســبــب  ــطــ أظــهــر هــــذا االضــ
معالجة  يجب  بالتالي  جرثومي  التهاب  هــو 
ولو  المناسبة  الحيوية  بالمضادات  المريض 
ــان الــســبــب فــشــا بــالــكــلــى يــكــون الـــعـــاج هو  كـ

الغسيل الكلوي.
الــســبــب وجــــود دواء مــعــيــن نقوم  كـــان  ولـــو 

بإيقاف الدواء فيتحسن المريض. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك بــعــض االدويـــة 
التي تحسن اضطراب الهذيان لجعل المريض 
أكثر راحة ولكننا يجب ان ال ننسى أنها عاج 
مؤقت لأعراض ويجب اختيارها بعناية لكي 
عاج  تنسينا  أو  ناحية  من  المريض  تضر  ال 

السبب األساسي من الناحية االخرى.

الدكتور حسن فضل: 

الهـذيـان.. 
اضطـرابات دمـاغيـة تهـدد المـرضـى 

احذر هذه العالمات تدل على مرض قصور عضلة القلب 
الدكتورة لينا صليبيخ: فشل القلب والجلطات الدموية والموت المفاجئ من أهم مضاعفات قصور عضلة القلب 
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 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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Link كثيرا ما نردد أو نسمع عبارة »عين العقل«، وهي تعني 
ــدارجـــة الـــصـــواب، إذ ال يــوجــد مـــا يــوضــح لك  فـــي الــلــغــة الـ

الحقيقة أكثر من عقلك.
)أوليفر  للكاتب  العقل«  »عين  كتاب  عــن  الــيــوم  مقالي 
ولد  والــذي  النفسي  والطب  األعــصــاب  طب  أستاذ  ساكس( 
ساهمت  وبالطبع  والعلماء،  األطــبــاء  مــن  جميعها  لعائلة 

نشأته كثيرا في التأثير عليه.
اهــتــم الــكــاتــب بــالــحــاالت الــمــصــابــة بـــاألمـــراض الــنــادرة 
في األعصاب كالعمى اإلدراكــي، وفي عام 2010 أصدر كتابه 
»عين العقل« والذي جذبني لقراءته ما يحتويه من قصص 
تجارب ذاتية للمرضى المعالجين عند الكاتب، وكان للكاتب 

نفسه قصة مع مرضه سردها في كتابه.
الكتاب لم يكن كتابا علميا فقط وال سيرة ذاتية للكاتب 
يحكي عن مرضه، بل شرح الطبيب الكاتب فيه كيف يتعامل 
الــعــقــل مــع مــا يصيبه مــن أضــــرار مــفــاجــئــة، وكــيــف يتكيف 
من  اإلعــاقــة  على  للتغلب  مذهلة  قــدرات  للعقل  وان  معها، 
موا  خــال مــشــاركــة دراســــات حـــاالت لــأشــخــاص الــذيــن َتعَلّ
التعويض والتكيف بعد االضطرابات العصبية التي سَلَبتهم 

القدرَة على تعّرف الوجوه أو القراءة أو الرؤية.
قــادرٍة  غير  أصبحت  موسيقية  فنانة  حــاالتــه  بين  مــن   
إلى  الحال  بها  انتهى  الموسيقية، حتى  النوتة  قــراءة  على 
والمؤلف  اليومية،  الحياة  أغــراض  ف  تعُرّ على  القدرة  عدم 
نفسه يروي قصة مرض السرطان الذي أصاب عينه واآلثار 

الغريبة لفقدان البصر بعد أن كان مبصرا.
حــتــى ال يــطــول بــي الــمــقــال، الــكــتــاب يكشف الــجــوانــب 
اإلنــســانــيــة لــتــجــارب صــعــبــة يــمــكــن أن يــمــر بــهــا أي إنــســان 
الرؤية  أن يتمكن من  للعقل  المرض فجأة، فكيف  يداهمه 
وال  الكتابة  نفسر  ال  األحــيــان  بعض  وفــي  مغلقة،  وأعيننا 
في  بدقة  معينة  وذكــريــات  األماكن  نتذكر  ولكن  األشخاص 

أحامنا. 
التي  المختلفة  الــجــديــدة  الــســبــل  إلـــى  تــطــرق  الــكــتــاب 
وخلق  لــإدراك،  أدمغتنا  والتي تجدها  بها  التنبؤ  يمكن  ال 
عوالم كاملة وغنية كالعالم الذي لم يعد مرئيا أو مفهوما.

الكثير من  كــتــاب جــديــد سيغير  قـــراءة  إلــى  هــذه دعـــوة 
رؤيتكم.

عين العقل 

العدد )16293( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 7 ربيع اآلخر 1444هـ - 1 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الكندي« يستقبل رئيس الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 
انطاقا من تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مستشفى الكندي 
وكــلــيــة الــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة، زار رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة اإليــرلــنــديــة 
البروفيسور سمير العتوم مستشفى الكندي، وذلك لبحث سبل التعاون 
والشراكة وتبادل الخبرات من خال مشاركة بعض الطاب في نشاطات 
وحضور عمليات قسم الجراحة ولما يتمتع به مستشفى الكندي من 
تجهيزات ذات تقنيات متطورة وكوادر طبية عالية التخصص والكفاءة، 
مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  معتوم  البروفيسور  استقبال  في  وكــان 
الرئيس  الــدالل  ابتسام  والــدكــتــورة  الموسوي  فيصل  الدكتور  الكندي 

التنفيذي والطاقم اإلداري.
وخال اللقاء هنأ رئيس الكلية الملكية للجراحين إدارة مستشفى 
تعد  التي  األورام  وجــراحــة  تشخيص  وحــدة  افتتاح  بمناسبة  الكندي 
إدارة المستشفى بالزائرين  األولى من نوعها في المملكة، كما رحبت 
مشددة على استمرار التعاون، وتبادل الخبرات في المجاالت الصحية 

والتدريب والتعليم.
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يتغذى الجسم بالدم المحمل باألكسجين 
لــيــقــوم بــوظــائــفــه الــحــيــويــة، ويــتــم تــوزيــع الــدم 
عن  األيسر  البطين  من  الــدم  عن طريق ضخ 
إلــى الجسم  الــشــريــان األورطـــي ليصل  طــريــق 

ــًا  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ باألكسجين.كــــــــــافــــــــــة مــ
وقـــــــــــــــــــــــــــــد 

يــــتــــعــــرض 
هـــــــــــــــــذا 

النظام، تحت ظروف معينة لاضطراب وعدم 
مـــقـــدرة الــقــلــب عــلــى الــقــيــام بـــهـــذه الــوظــيــفــة 
الحيوية الهامة، وغالبا ما يكون بسبب ضعف 

عضلة القلب.
فمتى يحدث ذلك؟ وما هي أسباب ضعف 
عضلة القلب؟ وكيف يبدو المريض المصاب؟ 

وما أحدث طرق العاج 
تحدثت الى الخليج الطبي الدكتورة لينا 
والشرايين  القلب  امراض  استشاري  صليبيخ 
رئـــيـــس قــســم تــشــخــيــص وتــصــويــر الــقــلــب في 
التخصصي  الشيخ محمد بن خليفة  مركز 

والمحاضر في الجامعة اإليرلندية 
- ما هو قصور عضلة القلب؟ وما هي 

أسبابه؟
في  ضعف  هــو  القلب  عضلة  قصور 
على  قدرتها  وعــدم  القلب  عضلة  أداء 
ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي الى نقص 
فــي كمية الـــدم الــمــؤكــســد إلـــى أعــضــاء 
تــراكــم  يسبب  مــا  المختلفة،  الــجــســم 

السوائل في الجسم والرئة. 
هناك عدة أنواع لقصور عضلة 

القلب منها: 
الــتــوســعــي  الـــقـــلـــب  ــور  قـــصـ  .1
)حدوث توسع في عضلة القلب(. 

2. قصور القلب التضخمي 
)حـــــــــــــــدوث تــــضــــخــــم فـــي 

عضلة القلب(. 
وهـــــــــي حــــــالــــــة قـــد 
مجموعة  عــن  تــنــجــم 
واســعــة مــن األسباب 
واألمراض القلبية: 
* ارتفاع ضغط 
المدى  على  الــدم 

الطويل.
أمـــــــــــراض   *
القلب  شرايين 
وتـــلـــف أنــســجــة 
نتيجة  القلب 
الــــــــتــــــــعــــــــرض 

لنوبة قلبية.
تـــســـارع   *
ضـــــــــــــــربـــــــــــــــات 

القلب على المدى الطويل.
* وجود مشكات في صمامات القلب.

القلب بسبب بعض  التهابات في عضلة   *
الفيروسات.

* اضطرابات األيض، مثل السمنة أو مرض 
الغدة الدرقية أو داء السكري.

* تناول الكحول بكميات مفرطة.
- ما هي أعراضه؟

أو عـــامـــات في  ــراض  ــ أعـ أي  تــظــهــر  قـــد ال 
القلب،  قــصــور عضلة  مــن  الــمــبــكــرة  الــمــراحــل 
ــة، تــظــهــر الــعــامــات  ــالـ ــحـ م الـ ولـــكـــن مـــع تـــقـــدُّ

واألعراض التالية:
النشاط  ممارسة  أثــنــاء  النَفس  صعوبة   *

وأحيانا عند الراحة في مراحل متقدمة.
م الساقين والكاحلين والقدمين. * تورُّ

* انتفاخ البطن نظًرا لتراُكم السوائل بها.
* الـــســـعـــال أثــــنــــاء االســـتـــلـــقـــاء وصـــعـــوبـــة 

التنفس.
* اإلرهاق والتعب.

* الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان 
أو رفرفة القلب.

* الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر.
* الشعور بالدوخة والدوار واإلغماء.

- هل هو مرض وراثي؟
أحيانا يكون هناك عامل وراثي في بعض 

الحاالت وينصح بعمل فحوصات جينية.
ما هي مضاعفات قصور عضلة القلب؟

إلى  القلب  عضلة  قــصــور  يـــؤدي  أن  يمكن 
مضاعفات خطيرة، منها:

* فشل القلب. وهو حالة ال يستطيع فيها 
احتياجات  لتلبية  الــكــافــي  الـــدم  ضــخ  الــقــلــب 
الــجــســم. وقـــد يــصــبــح الــفــشــل الــقــلــبــي مــهــدًدا 

للحياة عند عدم عاجه.
جلطات  تتكون  الــدمــويــة. قــد  الجلطات   *
دمــويــة داخـــل حــجــر الــقــلــب بسبب عـــدم قــدرة 

القلب على ضخ الدم بفعالية.
* مــشــكــات صـــمـــام الـــقـــلـــب. يـــؤدي قــصــور 
قــد ال  لــذا  الــقــلــب،  إلــى تضخم  القلب  عضلة 
تغلق صمامات القلب جيًدا. ويمكن أن يتسبب 

هذا في تدفق الدم إلى الخلف في الصمام.
المفاجئ. يمكن  والــمــوت  القلب  تــوقــف   *
أن يؤدي قصور عضلة القلب إلى عدم انتظام 

الموت  أو  الذي يسبب االغماء  القلب  ضربات 
القلب  إذا توقف  الحاالت  المفاجئ في بعض 

عن النبض بفعالية.
-كيف يتم تشخيص قصور عضلة القلب؟

يجري الطبيب فحًصا بدنًيا ويطرح بعض 
أسئلة بشأن التاريخ الطبي الشخصي والعائلي 
ويطلب أيًضا تحديد وقت ظهور األعراض وإذا 
اشــتــبــه الــطــبــيــب فــي اإلصـــابـــة بــقــصــور عضلة 
القلب، فقد يلزم إجراء عدة فحوصات لتأكيد 

التشخيص، ومنها ما يلي:     
* تصوير الصدر باألشعة السينية. سُتظهر 
صــــورة الــقــلــب مـــا إذا كـــان يــوجــد تــضــخــم في 

القلب أم ال.
هــذا  الــقــلــب. يــســتــخــدم  * تخطيط صـــدى 
الــفــحــص الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة اللــتــقــاط 
أنه  كما  وكــفــاءتــه،  حجمه  ُتظهر  للقلب  صــور 
يفحص صمامات القلب ويساعد الطبيب في 

تحديد سبب ظهور األعراض.
بـــــــالـــــــرنـــــــيـــــــن  الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  تـــــــــصـــــــــويـــــــــر   *
المغناطيسي. يستخدم هذا الفحص مجاالت 
للقلب.  دقــة  أكثر  صــور  اللتقاط  مغناطيسية 
قـــد يــطــلــب الــطــبــيــب تــصــويــر الــقــلــب بــالــرنــيــن 
المغناطيسي إذا لم تساعد الصور الناتجة عن 

مخطط صدى القلب في تشخيص الحالة.
* تخطيط كهربية القلب.

الشرايين  القلبية. لتصوير  القسطرة   *
والتدخل العاجي لتوسيع الشرايين في حالة 

تضيق الشرايين التاجية.
المقطعية. خال هذا الفحص،  * األشعة 
جهاز  داخــــل  طــاولــة  عــلــى  الــمــريــض  يستلقي 
السينية  األشــعــة  أنــبــوب  يـــدور  الــشــكــل.  حلقي 
الموجود داخل الجهاز حول المريض لتصوير 
الشرايين بعد اعطاء صبغة عن طريق الوريد.

* تحاليل الدم. قد يلزم إجراء العديد من 
اختبارات الدم، بما في ذلك اختبارات فحص 
وقياس  والكبد  الدرقية  والغدة  الكلى  وظائف 
مــســتــويــات الــحــديــد فــي الــجــســم، يقيس أحــد 
المدرة  الببتيدات  من   B النوع  الدم  اختبارات 
الــقــلــب. قد  بــروتــيــن ينتجه  لــلــصــوديــوم، وهـــو 
المدرة  الببتيدات  B من  النوع  يرتفع مستوى 
للصوديوم في الدم في حال فشل القلب، وهو 
أحد العامات الشائعة العتال عضلة القلب.

ــفــــحــــص  الــ أو  ــات  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ اخــــــتــــــبــــــار   *
القلب  أن ينتقل قصور عضلة  الجيني. يمكن 

بين أفراد العائلة )بالوراثة(. 
هل هناك طرق للوقاية؟ 

يــوجــد عــاج  الـــحـــاالت، ال  الكثير مــن  فــي 
ويــجــب عليك  الــقــلــب.  لــقــصــور عضلة  وقــائــي 
تــاريــخ عائلي  لــديــك  كـــان  إذا  الــطــبــيــب  إخــبــار 

لإصابة بهذه الحالة.
بقصور  اإلصــابــة  خطر  مــن  الحد  يمكنك 
عضلة الــقــلــب واألنـــــواع األخــــرى مــن أمـــراض 
ــاع نــمــط حـــيـــاة مفيد  ــبـ الــقــلــب عـــن طـــريـــق اتـ

لصحة القلب، مثل:
* السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

نسبة الكوليسترول وداء السكري.
* اتباع نظام غذائي صحي.

* ممارسة التمارين الرياضية. 
تـــعـــاطـــي  أو  الــــكــــحــــول  تـــــنـــــاول  ــب  ــنـ ــجـ تـ  *

الكوكايين.
- ما هو العاج؟

قصور عضلة  نوع  على  العاج  نوع  يعتمد 
الــقــلــب وأســـبـــابـــه ان عــرفــت ومــــدى خــطــورتــه، 

ويهدف العاج الى:
* السيطرة على مؤشرات المرض. 

* الحد من خطر حدوث مضاعفات. 
  طرق العاج:

- األدوية.
األدويــة  مــن  أنـــواع مختلفة  عــدة  ُتسَتخدم 
أن تساعد  القلب. ويمكن  لعاج قصور عضلة 

األدوية فيما يلي:
* تحسين قدرة القلب على ضخ الدم.

* تحسين تدفق الدم.

* خفض ضغط الدم.
* إبطاء معدل ضربات القلب.

ــدة مــن  ــ ــزائـ ــ * الــتــخــلــص مــــن الـــســـوائـــل الـ
الجسم.

* الوقاية من الجلطات الدموية.
- اإلجراءات غير الدوائية/ الجراحية 

ــات الـــقـــلـــب مــزيــل  ــربــ * جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــ
الرجفان البطيني في حاالت متقدمة.

في  الُبطينية. يساعد  المساعدة  جهاز   *
اللجوء  القلب، وعــادًة ما يتم  الــدم عبر  تدفق 

إليه عندما تفشل الطرق األخرى

ــدرات  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــو اضـــــطـــــراب فـ ــ الــــهــــذيــــان هـ
العقلية واختال في التفكير والوعي بالبيئة 
الهذيان  أعــراض  تحدث  ما  وعــادة  المحيطة، 
نــتــيــجــة ألمــــــــراض وحــــــــاالت صــحــيــة حــدثــت 
للمريض. في الحوار التالي مع الدكتور حسن 
فضل استشاري الطب النفسي بمستشفى ابن 
النفيس سنتعرف أكثر على الهذيان ومن هم 

األكثر عرضة له وكيفية عاجه.
ما هو اضطراب الهذيان؟

في  مفاجئ  بفشل  اإلنــســان  يصاب  مثلما 
احدى وظائف جسمه الحيوية كالقلب والكلى 
في  ايضا  بفشل  يصاب  ان  باإلمكان  وغيرها، 
وأســوة  والمعرفية،  اإلدراكــيــة  الــدمــاغ  وظــائــف 
باألشكال المختلفة للفشل المفاجئ او الحاد 
الفشل  هــذا  فــإن  بأنواعها  الجسم  اجهزة  في 
بالدماغ باإلمكان عكسه وإرجاع المريض الى 
حالته الطبيعية إذا تم التعامل معه بالطريقة 

الصحيحة وفي الوقت المناسب.
لم يسمعوا عن  الكثيرين  أن  الرغم  وعلى 

هذه الحالة فإنها كثيرة الحدوث.
ما هي األعراض؟

- تغيير في الوعي يظهر على شكل ضعف 
القدرة على التركيز واالنتباه. 

- تغيير في القدرات المعرفية مثل الذاكرة 
االشخاص  او حتى  المكان  او  الوقت  ومعرفة 
ما تحدث  وكثيرا  بـ)اللخبطة(  ويعرف  احيانا 
فــكــريــة عند  أو  بــصــريــة  أو خـــداعـــات  هــــاوس 

المريض. 
- تحدث هذه الحالة بصورة حادة، أي أنها 
تتكون خال ساعات قليلة أو بضعة أيام فقط.

األعــراض خال  تتأرجح شــدة  - كثيرا ما 
المريض قد يبدو  أن  إلــى درجــة  الــيــوم،  نفس 

أنه طبيعي تماما بضعة سويعات.
ما مدى انتشار اضطراب الهذيان؟

ــا نـــصـــادف مـــرضـــى الـــهـــذيـــان في  غــالــبــا مـ
المستشفيات  )ولــيــس  الــعــامــة  المستشفيات 
ــة حــــــدوثــــــه فــي  ــبــ ــســ الــــنــــفــــســــيــــة(، وتـــــصـــــل نــ
المرضى  المستشفيات ما بين 15% و25% من 
الــمــنــومــيــن، وتــرتــفــع نسبة حــدوثــه كــثــيــرا في 
ــي تــلــك الــتــي تــعــانــي بأكثر  أقـــســـام مــعــيــنــة وهـ
األمـــــراض ســقــمــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تصل 
الى  المركزة  الرعاية  وحــدة  في  نسبة حدوثه 
الــدراســات وهــي نسبة  الـ80% فــي بعض  قــرابــة 

كبيرة.
ما هي أسباب الهذيان؟

هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لـــوجـــود حــالــة طبية 
باطنية أو جراحية أو عاجاتها.

ويعتبر الهذيان )حالة طبية طارئة( نظرا 
حــاالت طبية  من  المختلفة  مسبباته  ان  إلى 

غالبا ما تكون خطرة. 
المسببات على  ولو استعرضنا نفس هذه 

سبيل المثال وليس الحصر: 
البول  كالتهابات  الجرثومية  االلتهابات   -

والتهاب السحايا.
الصوديوم  مثل  الجسم  أمـــاح  اخــتــال   -

أو غيره.
او  الكلى  - فشل أحد اجهزة الجسم مثل 

الكبد او القلب. 
- في حال التعرض لإصابات الجسيمة أو 
الخروج من العمليات الكبيرة أو دخول العناية 

المركزة.
- تعرض المخ لجلطات او نزيف او حدوث 

صرع.
الــدمــاغ  الــى  الــواصــل  االكسجين  نقص   -
سواء لنزول الضغط أو أنيميا حادة أو مشاكل 

في الرئة.
اإلصابة  أو  الشديد  الفيتامينات  نقص   -

بأمراض الغدد الصماء وهبوط السكر. 
- بعض األدوية العاجية أو حصول تسمم 

بإحدى المواد. 
- األورام السرطانية وعاجاتها.

ــذا  ــور هــ ــهــ ــظــ ــة لــ ــ ــرضـ ــ ــر عـ ــ ــثــ ــ ــم األكــ ــ ــن هــ ــ مــ
االضطراب؟

كبار السن هم األكثر عرضه دون شك ولكن 
قــد يــصــاب أي شــخــص فــي أي عــمــر اعــتــمــادا 
تجعل  التي  العوامل  أهــم  ومــن  السبب.  على 
الشخص أكثر عرضة من غيرها لحدوث هذا 

االضطراب: 
- التقدم في العمر.

- وجود أي من أعراض الخرف أو الزهايمر. 
- حدوث هذا االضطراب في مرة سابقة.

- المرضى الذين يستخدمون عددا كبيرا 
من االدوية. 

الــتــعــرض  او  الــســمــع  او  الــنــظــر  - ضــعــف 
للعزلة.

- قلة السوائل )الجفاف( وسوء التغذية.
- قلة النوم.

حركته  وقــلــة  بالسرير  المريض  تقييد   -
ــود أنـــابـــيـــب مــخــتــلــفــة مــثــل أنــبــوب  ــوجـ مــثــا لـ

التبول او اساك عديدة لآلالت الطبية.

ما هو دور الطبيب النفسي؟
هــــنــــاك تـــخـــصـــص فـــــي الــــطــــب الــنــفــســي 
واالستشاري  الجسدي(  النفس  )طــب  يسمى 
الـــمـــخـــتـــص فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال هــــو الــمــعــنــي 
والتعاون  الهذيان،  اضطراب  حــاالت  بمعاينة 
والتنسيق مع التخصصات الطبية والجراحية 
األخرى للتعامل مع هذا المريض؛ وبناء عليه 
التعرف على هذا االضطراب وتوعية العاملين 

الصحيين اآلخرين عنه.
ــــذا االضــــطــــراب  فــمــثــا يـــتـــم تــشــخــيــص هـ
بصور  يظهر  انــه  وخصوصا   %60 بنسبة  خطأ 
مختلفة؛ فتارة يبدو مثل االكتئاب وتارة اخرى 
يبدو مثل الخرف وأحيانا اخرى يشبه القلق، 
ان  الــى  االلتفات  يتم  الحاالت ال  أســوأ  أو في 
هناك شيئا غير طبيعي بهذا المريض أصا. 

إذن ما هو العاج؟
العاج يكون بعاج السبب األساسي الذي 
ــراب، مــثــل لـــو ان الــســبــب  ــطــ أظــهــر هــــذا االضــ
معالجة  يجب  بالتالي  جرثومي  التهاب  هــو 
ولو  المناسبة  الحيوية  بالمضادات  المريض 
ــان الــســبــب فــشــا بــالــكــلــى يــكــون الـــعـــاج هو  كـ

الغسيل الكلوي.
الــســبــب وجــــود دواء مــعــيــن نقوم  كـــان  ولـــو 

بإيقاف الدواء فيتحسن المريض. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك بــعــض االدويـــة 
التي تحسن اضطراب الهذيان لجعل المريض 
أكثر راحة ولكننا يجب ان ال ننسى أنها عاج 
مؤقت لأعراض ويجب اختيارها بعناية لكي 
عاج  تنسينا  أو  ناحية  من  المريض  تضر  ال 

السبب األساسي من الناحية االخرى.

الدكتور حسن فضل: 

الهـذيـان.. 
اضطـرابات دمـاغيـة تهـدد المـرضـى 

احذر هذه العالمات تدل على مرض قصور عضلة القلب 
الدكتورة لينا صليبيخ: فشل القلب والجلطات الدموية والموت المفاجئ من أهم مضاعفات قصور عضلة القلب 

كثيرا ما نردد أو نسمع عبارة »عين العقل«، وهي تعني 
ــدارجـــة الـــصـــواب، إذ ال يــوجــد مـــا يــوضــح لك  فـــي الــلــغــة الـ

الحقيقة أكثر من عقلك.
)أوليفر  للكاتب  العقل«  »عين  كتاب  عــن  الــيــوم  مقالي 
ولد  والــذي  النفسي  والطب  األعــصــاب  طب  أستاذ  ساكس( 
ساهمت  وبالطبع  والعلماء،  األطــبــاء  مــن  جميعها  لعائلة 

نشأته كثيرا في التأثير عليه.
اهــتــم الــكــاتــب بــالــحــاالت الــمــصــابــة بـــاألمـــراض الــنــادرة 
في األعصاب كالعمى اإلدراكــي، وفي عام 2010 أصدر كتابه 
»عين العقل« والذي جذبني لقراءته ما يحتويه من قصص 
تجارب ذاتية للمرضى المعالجين عند الكاتب، وكان للكاتب 

نفسه قصة مع مرضه سردها في كتابه.
الكتاب لم يكن كتابا علميا فقط وال سيرة ذاتية للكاتب 
يحكي عن مرضه، بل شرح الطبيب الكاتب فيه كيف يتعامل 
الــعــقــل مــع مــا يصيبه مــن أضــــرار مــفــاجــئــة، وكــيــف يتكيف 
من  اإلعــاقــة  على  للتغلب  مذهلة  قــدرات  للعقل  وان  معها، 
موا  خــال مــشــاركــة دراســــات حـــاالت لــأشــخــاص الــذيــن َتعَلّ
التعويض والتكيف بعد االضطرابات العصبية التي سَلَبتهم 

القدرَة على تعّرف الوجوه أو القراءة أو الرؤية.
قــادرٍة  غير  أصبحت  موسيقية  فنانة  حــاالتــه  بين  مــن   
إلى  الحال  بها  انتهى  الموسيقية، حتى  النوتة  قــراءة  على 
والمؤلف  اليومية،  الحياة  أغــراض  ف  تعُرّ على  القدرة  عدم 
نفسه يروي قصة مرض السرطان الذي أصاب عينه واآلثار 

الغريبة لفقدان البصر بعد أن كان مبصرا.
حــتــى ال يــطــول بــي الــمــقــال، الــكــتــاب يكشف الــجــوانــب 
اإلنــســانــيــة لــتــجــارب صــعــبــة يــمــكــن أن يــمــر بــهــا أي إنــســان 
الرؤية  أن يتمكن من  للعقل  المرض فجأة، فكيف  يداهمه 
وال  الكتابة  نفسر  ال  األحــيــان  بعض  وفــي  مغلقة،  وأعيننا 
في  بدقة  معينة  وذكــريــات  األماكن  نتذكر  ولكن  األشخاص 

أحامنا. 
التي  المختلفة  الــجــديــدة  الــســبــل  إلـــى  تــطــرق  الــكــتــاب 
وخلق  لــإدراك،  أدمغتنا  والتي تجدها  بها  التنبؤ  يمكن  ال 
عوالم كاملة وغنية كالعالم الذي لم يعد مرئيا أو مفهوما.

الكثير من  كــتــاب جــديــد سيغير  قـــراءة  إلــى  هــذه دعـــوة 
رؤيتكم.

عين العقل 

العدد )16293( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 7 ربيع اآلخر 1444هـ - 1 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الكندي« يستقبل رئيس الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 
انطاقا من تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مستشفى الكندي 
وكــلــيــة الــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة، زار رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة اإليــرلــنــديــة 
البروفيسور سمير العتوم مستشفى الكندي، وذلك لبحث سبل التعاون 
والشراكة وتبادل الخبرات من خال مشاركة بعض الطاب في نشاطات 
وحضور عمليات قسم الجراحة ولما يتمتع به مستشفى الكندي من 
تجهيزات ذات تقنيات متطورة وكوادر طبية عالية التخصص والكفاءة، 
مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  معتوم  البروفيسور  استقبال  في  وكــان 
الرئيس  الــدالل  ابتسام  والــدكــتــورة  الموسوي  فيصل  الدكتور  الكندي 

التنفيذي والطاقم اإلداري.
وخال اللقاء هنأ رئيس الكلية الملكية للجراحين إدارة مستشفى 
تعد  التي  األورام  وجــراحــة  تشخيص  وحــدة  افتتاح  بمناسبة  الكندي 
إدارة المستشفى بالزائرين  األولى من نوعها في المملكة، كما رحبت 
مشددة على استمرار التعاون، وتبادل الخبرات في المجاالت الصحية 

والتدريب والتعليم.
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يتغذى الجسم بالدم المحمل باألكسجين 
لــيــقــوم بــوظــائــفــه الــحــيــويــة، ويــتــم تــوزيــع الــدم 
عن  األيسر  البطين  من  الــدم  عن طريق ضخ 
إلــى الجسم  الــشــريــان األورطـــي ليصل  طــريــق 

ــًا  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ باألكسجين.كــــــــــافــــــــــة مــ
وقـــــــــــــــــــــــــــــد 

يــــتــــعــــرض 
هـــــــــــــــــذا 

النظام، تحت ظروف معينة لاضطراب وعدم 
مـــقـــدرة الــقــلــب عــلــى الــقــيــام بـــهـــذه الــوظــيــفــة 
الحيوية الهامة، وغالبا ما يكون بسبب ضعف 

عضلة القلب.
فمتى يحدث ذلك؟ وما هي أسباب ضعف 
عضلة القلب؟ وكيف يبدو المريض المصاب؟ 

وما أحدث طرق العاج 
تحدثت الى الخليج الطبي الدكتورة لينا 
والشرايين  القلب  امراض  استشاري  صليبيخ 
رئـــيـــس قــســم تــشــخــيــص وتــصــويــر الــقــلــب في 
التخصصي  الشيخ محمد بن خليفة  مركز 

والمحاضر في الجامعة اإليرلندية 
- ما هو قصور عضلة القلب؟ وما هي 

أسبابه؟
في  ضعف  هــو  القلب  عضلة  قصور 
على  قدرتها  وعــدم  القلب  عضلة  أداء 
ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي الى نقص 
فــي كمية الـــدم الــمــؤكــســد إلـــى أعــضــاء 
تــراكــم  يسبب  مــا  المختلفة،  الــجــســم 

السوائل في الجسم والرئة. 
هناك عدة أنواع لقصور عضلة 

القلب منها: 
الــتــوســعــي  الـــقـــلـــب  ــور  قـــصـ  .1
)حدوث توسع في عضلة القلب(. 

2. قصور القلب التضخمي 
)حـــــــــــــــدوث تــــضــــخــــم فـــي 

عضلة القلب(. 
وهـــــــــي حــــــالــــــة قـــد 
مجموعة  عــن  تــنــجــم 
واســعــة مــن األسباب 
واألمراض القلبية: 
* ارتفاع ضغط 
المدى  على  الــدم 

الطويل.
أمـــــــــــراض   *
القلب  شرايين 
وتـــلـــف أنــســجــة 
نتيجة  القلب 
الــــــــتــــــــعــــــــرض 

لنوبة قلبية.
تـــســـارع   *
ضـــــــــــــــربـــــــــــــــات 

القلب على المدى الطويل.
* وجود مشكات في صمامات القلب.

القلب بسبب بعض  التهابات في عضلة   *
الفيروسات.

* اضطرابات األيض، مثل السمنة أو مرض 
الغدة الدرقية أو داء السكري.

* تناول الكحول بكميات مفرطة.
- ما هي أعراضه؟

أو عـــامـــات في  ــراض  ــ أعـ أي  تــظــهــر  قـــد ال 
القلب،  قــصــور عضلة  مــن  الــمــبــكــرة  الــمــراحــل 
ــة، تــظــهــر الــعــامــات  ــالـ ــحـ م الـ ولـــكـــن مـــع تـــقـــدُّ

واألعراض التالية:
النشاط  ممارسة  أثــنــاء  النَفس  صعوبة   *

وأحيانا عند الراحة في مراحل متقدمة.
م الساقين والكاحلين والقدمين. * تورُّ

* انتفاخ البطن نظًرا لتراُكم السوائل بها.
* الـــســـعـــال أثــــنــــاء االســـتـــلـــقـــاء وصـــعـــوبـــة 

التنفس.
* اإلرهاق والتعب.

* الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان 
أو رفرفة القلب.

* الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر.
* الشعور بالدوخة والدوار واإلغماء.

- هل هو مرض وراثي؟
أحيانا يكون هناك عامل وراثي في بعض 

الحاالت وينصح بعمل فحوصات جينية.
ما هي مضاعفات قصور عضلة القلب؟

إلى  القلب  عضلة  قــصــور  يـــؤدي  أن  يمكن 
مضاعفات خطيرة، منها:

* فشل القلب. وهو حالة ال يستطيع فيها 
احتياجات  لتلبية  الــكــافــي  الـــدم  ضــخ  الــقــلــب 
الــجــســم. وقـــد يــصــبــح الــفــشــل الــقــلــبــي مــهــدًدا 

للحياة عند عدم عاجه.
جلطات  تتكون  الــدمــويــة. قــد  الجلطات   *
دمــويــة داخـــل حــجــر الــقــلــب بسبب عـــدم قــدرة 

القلب على ضخ الدم بفعالية.
* مــشــكــات صـــمـــام الـــقـــلـــب. يـــؤدي قــصــور 
قــد ال  لــذا  الــقــلــب،  إلــى تضخم  القلب  عضلة 
تغلق صمامات القلب جيًدا. ويمكن أن يتسبب 

هذا في تدفق الدم إلى الخلف في الصمام.
المفاجئ. يمكن  والــمــوت  القلب  تــوقــف   *
أن يؤدي قصور عضلة القلب إلى عدم انتظام 

الموت  أو  الذي يسبب االغماء  القلب  ضربات 
القلب  إذا توقف  الحاالت  المفاجئ في بعض 

عن النبض بفعالية.
-كيف يتم تشخيص قصور عضلة القلب؟

يجري الطبيب فحًصا بدنًيا ويطرح بعض 
أسئلة بشأن التاريخ الطبي الشخصي والعائلي 
ويطلب أيًضا تحديد وقت ظهور األعراض وإذا 
اشــتــبــه الــطــبــيــب فــي اإلصـــابـــة بــقــصــور عضلة 
القلب، فقد يلزم إجراء عدة فحوصات لتأكيد 

التشخيص، ومنها ما يلي:     
* تصوير الصدر باألشعة السينية. سُتظهر 
صــــورة الــقــلــب مـــا إذا كـــان يــوجــد تــضــخــم في 

القلب أم ال.
هــذا  الــقــلــب. يــســتــخــدم  * تخطيط صـــدى 
الــفــحــص الــمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة اللــتــقــاط 
أنه  كما  وكــفــاءتــه،  حجمه  ُتظهر  للقلب  صــور 
يفحص صمامات القلب ويساعد الطبيب في 

تحديد سبب ظهور األعراض.
بـــــــالـــــــرنـــــــيـــــــن  الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  تـــــــــصـــــــــويـــــــــر   *
المغناطيسي. يستخدم هذا الفحص مجاالت 
للقلب.  دقــة  أكثر  صــور  اللتقاط  مغناطيسية 
قـــد يــطــلــب الــطــبــيــب تــصــويــر الــقــلــب بــالــرنــيــن 
المغناطيسي إذا لم تساعد الصور الناتجة عن 

مخطط صدى القلب في تشخيص الحالة.
* تخطيط كهربية القلب.

الشرايين  القلبية. لتصوير  القسطرة   *
والتدخل العاجي لتوسيع الشرايين في حالة 

تضيق الشرايين التاجية.
المقطعية. خال هذا الفحص،  * األشعة 
جهاز  داخــــل  طــاولــة  عــلــى  الــمــريــض  يستلقي 
السينية  األشــعــة  أنــبــوب  يـــدور  الــشــكــل.  حلقي 
الموجود داخل الجهاز حول المريض لتصوير 
الشرايين بعد اعطاء صبغة عن طريق الوريد.

* تحاليل الدم. قد يلزم إجراء العديد من 
اختبارات الدم، بما في ذلك اختبارات فحص 
وقياس  والكبد  الدرقية  والغدة  الكلى  وظائف 
مــســتــويــات الــحــديــد فــي الــجــســم، يقيس أحــد 
المدرة  الببتيدات  من   B النوع  الدم  اختبارات 
الــقــلــب. قد  بــروتــيــن ينتجه  لــلــصــوديــوم، وهـــو 
المدرة  الببتيدات  B من  النوع  يرتفع مستوى 
للصوديوم في الدم في حال فشل القلب، وهو 
أحد العامات الشائعة العتال عضلة القلب.

ــفــــحــــص  الــ أو  ــات  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ اخــــــتــــــبــــــار   *
القلب  أن ينتقل قصور عضلة  الجيني. يمكن 

بين أفراد العائلة )بالوراثة(. 
هل هناك طرق للوقاية؟ 

يــوجــد عــاج  الـــحـــاالت، ال  الكثير مــن  فــي 
ويــجــب عليك  الــقــلــب.  لــقــصــور عضلة  وقــائــي 
تــاريــخ عائلي  لــديــك  كـــان  إذا  الــطــبــيــب  إخــبــار 

لإصابة بهذه الحالة.
بقصور  اإلصــابــة  خطر  مــن  الحد  يمكنك 
عضلة الــقــلــب واألنـــــواع األخــــرى مــن أمـــراض 
ــاع نــمــط حـــيـــاة مفيد  ــبـ الــقــلــب عـــن طـــريـــق اتـ

لصحة القلب، مثل:
* السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

نسبة الكوليسترول وداء السكري.
* اتباع نظام غذائي صحي.

* ممارسة التمارين الرياضية. 
تـــعـــاطـــي  أو  الــــكــــحــــول  تـــــنـــــاول  ــب  ــنـ ــجـ تـ  *

الكوكايين.
- ما هو العاج؟

قصور عضلة  نوع  على  العاج  نوع  يعتمد 
الــقــلــب وأســـبـــابـــه ان عــرفــت ومــــدى خــطــورتــه، 

ويهدف العاج الى:
* السيطرة على مؤشرات المرض. 

* الحد من خطر حدوث مضاعفات. 
  طرق العاج:

- األدوية.
األدويــة  مــن  أنـــواع مختلفة  عــدة  ُتسَتخدم 
أن تساعد  القلب. ويمكن  لعاج قصور عضلة 

األدوية فيما يلي:
* تحسين قدرة القلب على ضخ الدم.

* تحسين تدفق الدم.

* خفض ضغط الدم.
* إبطاء معدل ضربات القلب.

ــدة مــن  ــ ــزائـ ــ * الــتــخــلــص مــــن الـــســـوائـــل الـ
الجسم.

* الوقاية من الجلطات الدموية.
- اإلجراءات غير الدوائية/ الجراحية 

ــات الـــقـــلـــب مــزيــل  ــربــ * جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــ
الرجفان البطيني في حاالت متقدمة.

في  الُبطينية. يساعد  المساعدة  جهاز   *
اللجوء  القلب، وعــادًة ما يتم  الــدم عبر  تدفق 

إليه عندما تفشل الطرق األخرى

ــدرات  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــو اضـــــطـــــراب فـ ــ الــــهــــذيــــان هـ
العقلية واختال في التفكير والوعي بالبيئة 
الهذيان  أعــراض  تحدث  ما  وعــادة  المحيطة، 
نــتــيــجــة ألمــــــــراض وحــــــــاالت صــحــيــة حــدثــت 
للمريض. في الحوار التالي مع الدكتور حسن 
فضل استشاري الطب النفسي بمستشفى ابن 
النفيس سنتعرف أكثر على الهذيان ومن هم 

األكثر عرضة له وكيفية عاجه.
ما هو اضطراب الهذيان؟

في  مفاجئ  بفشل  اإلنــســان  يصاب  مثلما 
احدى وظائف جسمه الحيوية كالقلب والكلى 
في  ايضا  بفشل  يصاب  ان  باإلمكان  وغيرها، 
وأســوة  والمعرفية،  اإلدراكــيــة  الــدمــاغ  وظــائــف 
باألشكال المختلفة للفشل المفاجئ او الحاد 
الفشل  هــذا  فــإن  بأنواعها  الجسم  اجهزة  في 
بالدماغ باإلمكان عكسه وإرجاع المريض الى 
حالته الطبيعية إذا تم التعامل معه بالطريقة 

الصحيحة وفي الوقت المناسب.
لم يسمعوا عن  الكثيرين  أن  الرغم  وعلى 

هذه الحالة فإنها كثيرة الحدوث.
ما هي األعراض؟

- تغيير في الوعي يظهر على شكل ضعف 
القدرة على التركيز واالنتباه. 

- تغيير في القدرات المعرفية مثل الذاكرة 
االشخاص  او حتى  المكان  او  الوقت  ومعرفة 
ما تحدث  وكثيرا  بـ)اللخبطة(  ويعرف  احيانا 
فــكــريــة عند  أو  بــصــريــة  أو خـــداعـــات  هــــاوس 

المريض. 
- تحدث هذه الحالة بصورة حادة، أي أنها 
تتكون خال ساعات قليلة أو بضعة أيام فقط.

األعــراض خال  تتأرجح شــدة  - كثيرا ما 
المريض قد يبدو  أن  إلــى درجــة  الــيــوم،  نفس 

أنه طبيعي تماما بضعة سويعات.
ما مدى انتشار اضطراب الهذيان؟

ــا نـــصـــادف مـــرضـــى الـــهـــذيـــان في  غــالــبــا مـ
المستشفيات  )ولــيــس  الــعــامــة  المستشفيات 
ــة حــــــدوثــــــه فــي  ــبــ ــســ الــــنــــفــــســــيــــة(، وتـــــصـــــل نــ
المرضى  المستشفيات ما بين 15% و25% من 
الــمــنــومــيــن، وتــرتــفــع نسبة حــدوثــه كــثــيــرا في 
ــي تــلــك الــتــي تــعــانــي بأكثر  أقـــســـام مــعــيــنــة وهـ
األمـــــراض ســقــمــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تصل 
الى  المركزة  الرعاية  وحــدة  في  نسبة حدوثه 
الــدراســات وهــي نسبة  الـ80% فــي بعض  قــرابــة 

كبيرة.
ما هي أسباب الهذيان؟

هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لـــوجـــود حــالــة طبية 
باطنية أو جراحية أو عاجاتها.

ويعتبر الهذيان )حالة طبية طارئة( نظرا 
حــاالت طبية  من  المختلفة  مسبباته  ان  إلى 

غالبا ما تكون خطرة. 
المسببات على  ولو استعرضنا نفس هذه 

سبيل المثال وليس الحصر: 
البول  كالتهابات  الجرثومية  االلتهابات   -

والتهاب السحايا.
الصوديوم  مثل  الجسم  أمـــاح  اخــتــال   -

أو غيره.
او  الكلى  - فشل أحد اجهزة الجسم مثل 

الكبد او القلب. 
- في حال التعرض لإصابات الجسيمة أو 
الخروج من العمليات الكبيرة أو دخول العناية 

المركزة.
- تعرض المخ لجلطات او نزيف او حدوث 

صرع.
الــدمــاغ  الــى  الــواصــل  االكسجين  نقص   -
سواء لنزول الضغط أو أنيميا حادة أو مشاكل 

في الرئة.
اإلصابة  أو  الشديد  الفيتامينات  نقص   -

بأمراض الغدد الصماء وهبوط السكر. 
- بعض األدوية العاجية أو حصول تسمم 

بإحدى المواد. 
- األورام السرطانية وعاجاتها.

ــذا  ــور هــ ــهــ ــظــ ــة لــ ــ ــرضـ ــ ــر عـ ــ ــثــ ــ ــم األكــ ــ ــن هــ ــ مــ
االضطراب؟

كبار السن هم األكثر عرضه دون شك ولكن 
قــد يــصــاب أي شــخــص فــي أي عــمــر اعــتــمــادا 
تجعل  التي  العوامل  أهــم  ومــن  السبب.  على 
الشخص أكثر عرضة من غيرها لحدوث هذا 

االضطراب: 
- التقدم في العمر.

- وجود أي من أعراض الخرف أو الزهايمر. 
- حدوث هذا االضطراب في مرة سابقة.

- المرضى الذين يستخدمون عددا كبيرا 
من االدوية. 

الــتــعــرض  او  الــســمــع  او  الــنــظــر  - ضــعــف 
للعزلة.

- قلة السوائل )الجفاف( وسوء التغذية.
- قلة النوم.

حركته  وقــلــة  بالسرير  المريض  تقييد   -
ــود أنـــابـــيـــب مــخــتــلــفــة مــثــل أنــبــوب  ــوجـ مــثــا لـ

التبول او اساك عديدة لآلالت الطبية.

ما هو دور الطبيب النفسي؟
هــــنــــاك تـــخـــصـــص فـــــي الــــطــــب الــنــفــســي 
واالستشاري  الجسدي(  النفس  )طــب  يسمى 
الـــمـــخـــتـــص فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال هــــو الــمــعــنــي 
والتعاون  الهذيان،  اضطراب  حــاالت  بمعاينة 
والتنسيق مع التخصصات الطبية والجراحية 
األخرى للتعامل مع هذا المريض؛ وبناء عليه 
التعرف على هذا االضطراب وتوعية العاملين 

الصحيين اآلخرين عنه.
ــــذا االضــــطــــراب  فــمــثــا يـــتـــم تــشــخــيــص هـ
بصور  يظهر  انــه  وخصوصا   %60 بنسبة  خطأ 
مختلفة؛ فتارة يبدو مثل االكتئاب وتارة اخرى 
يبدو مثل الخرف وأحيانا اخرى يشبه القلق، 
ان  الــى  االلتفات  يتم  الحاالت ال  أســوأ  أو في 
هناك شيئا غير طبيعي بهذا المريض أصا. 

إذن ما هو العاج؟
العاج يكون بعاج السبب األساسي الذي 
ــراب، مــثــل لـــو ان الــســبــب  ــطــ أظــهــر هــــذا االضــ
معالجة  يجب  بالتالي  جرثومي  التهاب  هــو 
ولو  المناسبة  الحيوية  بالمضادات  المريض 
ــان الــســبــب فــشــا بــالــكــلــى يــكــون الـــعـــاج هو  كـ

الغسيل الكلوي.
الــســبــب وجــــود دواء مــعــيــن نقوم  كـــان  ولـــو 

بإيقاف الدواء فيتحسن المريض. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك بــعــض االدويـــة 
التي تحسن اضطراب الهذيان لجعل المريض 
أكثر راحة ولكننا يجب ان ال ننسى أنها عاج 
مؤقت لأعراض ويجب اختيارها بعناية لكي 
عاج  تنسينا  أو  ناحية  من  المريض  تضر  ال 

السبب األساسي من الناحية االخرى.

الدكتور حسن فضل: 

الهـذيـان.. 
اضطـرابات دمـاغيـة تهـدد المـرضـى 

احذر هذه العالمات تدل على مرض قصور عضلة القلب 
الدكتورة لينا صليبيخ: فشل القلب والجلطات الدموية والموت المفاجئ من أهم مضاعفات قصور عضلة القلب 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16293/pdf/1-Supplime/16293.pdf?fixed2604
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/1314241
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314240
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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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رّحب بعقد ملتقى البحرين للحوار »ال�سرق والغرب من اأجل التعاي�س الإن�ساين«.. جمل�س الوزراء:

توظيف 24 األف مواطًنا.. وتنفيذ م�سروعـات تطويريـة بامل�ست�سفيـات 

ثم اأعرب املجل�س عن �سكره ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

�سموه  اإعالن  على  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة  الوزراء 

�سركات  خم�س  بتاأ�سي�س  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  قيام  عن 

اإقليمية ت�ستهدف ال�ستثمار يف عدد من الدول العربية، ومن بينها 

قبل  من  املبذولة  للجهود  انعكا�ًسا  ياأتي  والذي  البحرين،  مملكة 

جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني ويدعم التعاون القت�سادي 

وال�ستثماري بني البلدين ال�سقيقني.

بعد ذلك رّحب جمل�س الوزراء بالزيارة الر�سمية والتاريخية 

لقدا�سة البابا فرن�سي�س، بابا الفاتيكان، ململكة البحرين والتي تاأتي 

تلبية لدعوة جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، وتقديًرا ملكانة 

املجل�س  موؤكداً  التاريخ،  عرب  للتعاي�س  كواحة  البحرين  مملكة 

الت�سامح  قيم  تعزيز  على  البحرين  ال�سدد حر�س مملكة  هذا  يف 

الإن�سانية  املبادئ  وير�سخ  العاملي  ال�سالم  يدعم  مبا  والتعددية 

ال�سامية.

»ال�سرق  للحوار  البحرين  ملتقى  بعقد  املجل�س  رّحب  كما 

مع  تزامًنا  يعقد  والذي  الإن�ساين«،  التعاي�س  اأجل  من  والغرب 

بابا  فران�سي�س،  البابا  لقدا�سة  والتاريخية  الر�سمية  الزيارة 

الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام  ف�سيلة  وبح�سور  الفاتيكان، 

اململكة بدعوة من جاللة  اللذان �سيزوران  ال�سريف،  الأزهر  �سيخ 

امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

وير�سخ هذا امللتقى الهام املكانة الدولية املرموقة التي حتظى 

بها مملكة البحرين والدور احل�ساري والإن�ساين الذي متيزت به 

الإن�ساين وتعزيز  الت�سامح والتعاي�س  الع�سور يف ن�سر  على مر 

اأجل خري  احلوار والتقارب احل�ساري بني الأديان والثقافات من 

الإن�سانية جمعاء.

التوظيف  م�ستجدات  اآخر  املجل�س  ا�ستعر�س  ذلك  عقب 

والتدريب �سمن خطة التعايف القت�سادي، والتي اأظهرت توظيف 

24،444 مواطًنا والذي ميثل 122% من الهدف ال�سنوي لالأولوية 

التي ت�سمنتها خطة التعايف القت�سادي بتوظيف 20 األف بحريني 

والذي  مواطًنا  تدريب 8،879  كما مت  عام 2024،  �سنوًيا حتى 

خطة  ت�سمنتها  التي  لالأولوية  ال�سنوي  الهدف  من   %89 ميثل 

�سنوًيا حتى عام  اآلف بحريني  بتدريب 10  القت�سادي  التعايف 

2024، وذلك يف �سوء الطالع على املذكرة املرفوعة بهذا ال�ساأن 

من وزير العمل.

ثم نّوه جمل�س الوزراء بجهود الأطباء وكافة منت�سبي القطاع 

ال�سحي وما يقدمونه من بذل وعطاء للحفاظ على �سحة اجلميع، 

ووّجه مبنا�سبة يوم الطبيب البحريني حتية �سكر للكادر الطبي 

البحريني على اإ�سهاماته النبيلة وعطائه املتوا�سل.

حلكومة  وموا�ساته  تعازيه  اأ�سدق  عن  املجل�س  اأعرب  بعدها 

انهيار ج�سر معلّق  ال�سديقة يف �سحايا  الهند  و�سعب جمهورية 

يف نهر مات�سو بولية جوجارات غربي البالد، ومتنياته بال�سفاء 

العاجل جلميع اجلرحى.

حلكومة  وموا�ساته  تعازيه  �سادق  عن  املجل�س  اأعرب  كما 

و�سعب جمهورية كوريا يف �سحايا حادث التدافع الذي وقع يف 

العا�سمة الكورية، متمنًيا للم�سابني ال�سفاء العاجل. بعد ذلك قرر 

املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرة التالية:

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

التطويرية  امل�سروعات  من  عدد  تنفيذ  ب�ساأن  املايل  والتوازن 

بامل�ست�سفيات احلكومية بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

والتوازن املايل حول قرار جلنة التعاون ال�سناعي بدول جمل�س 

الواردات  من  بعدد  اخلا�س  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

ال�سناعية.

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعليم«  »حتول  اتفاقية  حول 

من  واملعلم  الطالب  لتمكني  يهدف؛  والذي  مايكرو�سوفت  و�سركة 

حتقيق املزيد من التطور عرب ال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت.

4. مذكرات اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

ب�ساأن عدد من امل�سروعات بقوانني.

املرفوعة  الوزارية  التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

للزراعة،  الأول  الدويل  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  ب�ساأن  الوزراء  من 

ال�سقيقة  الدول  وزراء  وزيارة  للوزراء  اخلارجية  وامل�ساركات 

وال�سديقة ململكة البحرين خالل �سهر نوفمرب 2022.

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

يف بداية الجتماع اأكد املجل�س على اأهمية املباحثات التي اأجراها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك البالد املعظم، مع اأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق 

املعظم �سلطان عمان ال�سقيقة على �سعيد تعزيز العالقات الأخوية التي تربط البلدين وال�سعبني 

�سلطان  املعظم وجاللة  امللك  �سهد جاللة  التي  التفاهم  بالتفاقيات ومذكرات  منوًها  ال�سقيقني، 

عمان مرا�سم التوقيع عليها، والتي �ستدعم م�سارات العمل امل�سرتك بني البلدين ال�سقيقني ملزيد 

من التطور والنماء.

 Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

م�ست�سفى �لإر�سالية �لأمريكية ينظم حفل ع�ساء مبنا�سبة بطولة »�آيالند كال�سيك«

نظم م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية حفل الع�ساء ال�سنوي م�ساء 

اخلمي�س املوافق 30 اأكتوبر 2022 بفندق الدبلومات رادي�سون بلو 

لبطولة  ال�سخي  لدعمها  وتقديًرا  الراعية  للجهات  تكرمًيا  �سبا  اآند 

احلفل  هذا  وياأتي  العام.  لهذا  للجولف  اخلريية  كال�سيك  اآيالند 

التي  اخلريية  اجلولف  بطولة  فعاليات  �سمن  ال�سنوي  الفاخر 

امللك  جاللة  رعاية  حتت  الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  ينظمها 

املعظم حفظه اهلل.

التنفيذي  الرئي�س  تويف،  جوليا  األقتها  بكلمة  الأم�سية  بداأت 

الأمريكية، تالها عر�س رائع  الإر�سالية  للمجموعات لدى م�ست�سفى 

اأكادميية  من  ومعلم  املوهوبني  التالميذ  من  ثالثة  قدمه  للمواهب 

لالعبي  والهدايا  اجلوائز  تقدمي  ذلك  تبع  املو�سيقى.  يف  احلياة 

اجلولف الفائزين وتكرمي رعاة البطولة بالدروع التذكارية. وح�سر 

البارزين  الأعمال  ورجال  البارزة  ال�سخ�سيات  من  العديد  احلدث 

التنفيذيني لل�سركات. واملديرين 

ت�سوير - عبدعلي قربان

ت�سوير - عبدعلي قربان

�ل�سفرية �لرتكية تفتتح مهرجان �ملنتجات �لرتكية يف »لولو هايربماركت«

�سمل  الذي  تركيا  مهرجان  كاكيل  اإي�سن  البحرين  يف  تركيا  �سفري  افتتحت 

ا لكل املنتجات الرتكية يف لولو هايربماركت يف مبجمع الدانة. ركز احلدث  عر�سً

على اجلنب الرتكي اللذيذ، والفواكه املجففة، واخل�سروات الطازجة، والزيتون 

الكتان،  اإىل  بالإ�سافة  املعلبة،  والأطعمة  واملك�سرات،  الزيتون،  وزيت  املمتاز، 

املنزلية،  والأجهزة  الأطفال،  واألعاب  الأطفال،  ومالب�س  واملالب�س،  واملنا�سف، 

واأدوات الطهي.

ا لالأطعمة الرتكية يف ق�سم الأطعمة  ا خا�سً ا عر�سً قّدم لولو هايربماركت اأي�سً

ال�ساخنة مع عر�س طهي مبا�سر وبقالوة على الطراز الرتكي للبيع. وكان هناك 

ا ترويج لباقات العطالت الرتكية من قبل �سركة لل�سفريات. اأي�سً

وقال ال�سفري الرتكي اإي�سن كاكيل: »تركيا بلد يقّدم قائمة طويلة من ال�سادرات 

عالية اجلودة، وي�سعدنا اأن لولو هايربماركت، اأكرب �سل�سلة يف املنطقة، تعر�س 

املنتجات الرتكية للمت�سّوقني«.

واأو�سح املدير الإقليمي للولو، حممد كليم: »اإن الهايربماركت حري�س على 

التاأكيد على تنوع ال�سلع الرتكية وتنوعها والقدرة على حتمل تكاليفها«.

العديد  لكن  كبرية،  �سعبية  ذات  الرتكية  املنتجات  كانت  »لطاملا  واأكمل: 

ي�سع  املهرجان  هذا  الرتكية.  التجارية  العالمة  قيمة  يدركون  ل  املت�سّوقني  من 

الب�سائع الرتكية يف املقدمة، ونحن على يقني من اأنه �سيبني الوعي بتميز هذه 

العنا�سر«.
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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  4

Link

اس��تعرض مجلس ال��وزراء، في اجتماع��ه االعتيادي 
األسبوعي أمس، آخر مس��تجدات التوظيف والتدريب 
ضم��ن خط��ة التعافي االقتص��ادي، والت��ي أظهرت 
توظي��ف 24,444 مواط��ن وال��ذي يمث��ل 122% من 
اله��دف الس��نوي لألولوي��ة الت��ي تضمنته��ا خطة 
التعافي االقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني س��نويًا 
حت��ى ع��ام 2024، كما ت��م تدري��ب 8,879 مواطن 
والذي يمثل 89% من الهدف الس��نوي لألولوية التي 
تضمنته��ا خطة التعاف��ي االقتص��ادي بتدريب 10 
آالف بحريني س��نويًا حتى عام 2024، وذلك في ضوء 
االطالع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير 

العمل.
وأكد المجلس في بداية االجتماع الذي رأسه صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء، بقصر القضيبية، على 
أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، 
مع صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 
س��لطان عمان على صعيد تعزي��ز العالقات األخوية 
التي تربط البلدين والش��عبين، منوًها باالتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي ش��هد جاللة الملك المعظم 
وجاللة س��لطان عمان مراس��م التوقيع عليها، والتي 
ستدعم مسارات العمل المشترك بين البلدين لمزيد 

من التطور والنماء.
ثم أعرب المجلس عن شكره لصاحب السمو الملكي 
األمي��ر محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بالمملكة العربية 
الس��عودية، عل��ى إع��الن س��موه عن قي��ام صندوق 
االستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية 
تس��تهدف االس��تثمار في عدد من ال��دول العربية، 
وم��ن بينها مملك��ة البحرين، والذي يأتي انعكاس��ًا 
للجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق السعودي 
البحرين��ي ويدعم التعاون االقتصادي واالس��تثماري 

بين البلدين.
بعد ذل��ك رحب مجل��س ال��وزراء بالزيارة الرس��مية 
والتاريخية لقداس��ة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، 
لمملك��ة البحرين والت��ي تأتي تلبي��ة لدعوة جاللة 
المل��ك المعظم، وتقدي��رًا لمكانة مملك��ة البحرين 
كواح��ة للتعاي��ش عبر التاريخ، مؤك��دًا المجلس في 
هذا الص��دد حرص مملكة البحري��ن على تعزيز قيم 
التس��امح والتعددي��ة بما يدع��م الس��الم العالمي 

ويرسخ المبادئ اإلنسانية السامية.
كم��ا رحب المجل��س بعق��د ملتقى البحري��ن للحوار 
»الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني«، والذي 
يعقد تزامنًا مع الزيارة الرس��مية والتاريخية لقداسة 
البابا فرانس��يس، بابا الفاتي��كان، وبحضور فضيلة 
اإلم��ام األكب��ر الدكت��ور أحم��د الطيب، ش��يخ األزهر 
الشريف، اللذان س��يزوران المملكة بدعوة من جاللة 
الملك المعظم. ويرس��خ هذا الملتقى الهام المكانة 
الدولية المرموقة التي تحظ��ى بها مملكة البحرين 
وال��دور الحض��اري واإلنس��اني الذي تمي��زت به على 

مر العصور في نش��ر التس��امح والتعايش اإلنساني 
وتعزي��ز الح��وار والتق��ارب الحض��اري بي��ن األديان 

والثقافات من أجل خير اإلنسانية جمعاء.
ثم نوه مجلس الوزراء بجهود األطباء وكافة منتسبي 
القطاع الصحي وما يقدمونه من بذل وعطاء للحفاظ 
على صح��ة الجمي��ع، ووجه بمناس��بة ي��وم الطبيب 
البحريني تحية ش��كر لل��كادر الطب��ي البحريني على 

إسهاماته النبيلة وعطائه المتواصل.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواس��اته 
لحكومة وش��عب جمهورية الهند ف��ي ضحايا انهيار 
جس��ر معلق في نهر ماتش��و بوالية جوجارات غربي 

البالد، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.
كم��ا أعرب المجلس ع��ن صادق تعازيه ومواس��اته 
لحكومة وش��عب جمهورية كوريا ف��ي ضحايا حادث 
التداف��ع ال��ذي وقع في العاصم��ة الكوري��ة، متمنيًا 

للمصابين الشفاء العاجل.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرة التالية:
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن تنفيذ عدد من 
الحكومية  بالمستش��فيات  التطويرية  المش��روعات 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
واالقتصادية والتوازن المالي حول قرار لجنة التعاون 
الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الخاص بعدد من الواردات الصناعية.
القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
والتش��ريعية ح��ول اتفاقي��ة »تح��ول التعليم« بين 
وزارة التربية والتعليم وش��ركة مايكروسوفت والذي 
يهدف لتمكين الطال��ب والمعلم من تحقيق المزيد 
من التطور عبر االستفادة من تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.
4. مذك��رات اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 

والتشريعية بشأن عدد من المشروعات بقوانين.
ثم أخ��ذ المجلس علمًا م��ن خالل التقاري��ر الوزارية 
المرفوعة من الوزراء بش��أن المش��اركة في المؤتمر 
الدولي األول للزراعة، والمش��اركات الخارجية للوزراء 
وزي��ارة وزراء ال��دول الش��قيقة والصديق��ة لمملكة 

البحرين خالل شهر نوفمبر 2022.

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

المبادرة السعودية لالستثمار بالبحرين تعزز التعاون االقتصادي بين البلدين

زيارة بابا الفاتيكان تأتي تقديرًا لمكانة البحرين كواحة للتعايش عبر التاريخ

إسهامات نبيلة وعطاء متواصل للكادر الطبي البحريني للحفاظ على صحة الجميع

تدريب 8879 مواطنًا بنسبة 89٪ من الهدف السنوي البالغ 10 آالف بحريني
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تنفيذ مشروعات تطويرية بالمستشفيات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص

مجلس الوزراء: توظيف 24.444 مواطنًا
بنسبة 122٪ من المستهدف سنويًا

أكد حرص البحرين على تعزيز العمل العربي المشترك

 ممثاًل للملك.. محمد بن مبارك يصل
 الجزائر للمشاركة في القمة العربية

ممث��اًل لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، وصل سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص 
لجاللة الملك المعظم إلى الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الش��عبية الش��قيقة للمشاركة في 
أعم��ال ال��دورة العادي��ة ال�31 لمجل��س جامعة 
ال��دول العربي��ة عل��ى مس��توى القم��ة، الت��ي 

تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
وكان في استقبال سموه الوزير األول بالجمهورية 
الجزائرية الشعبية أيمن بن عبدالرحمن، وأمين 
عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير 
األش��غال العمومية والري والمنش��آت القاعدية 
رئي��س بعث��ة الش��رف لخضر رخ��روخ، وس��فير 

الجمهوري��ة الجزائري��ة ل��دى مملك��ة البحري��ن 
عبدالحميد خوجة، ووزير خارجية البحرين الدكتور 
عبداللطيف الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى 
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطية الش��عبية  

فؤاد البحارنة.
ولدى وصوله، أعرب س��موه ع��ن اعتزازه بتمثيل 
جاللة الملك المعظم، في أعمال القمة العربية، 
معبرًا عن ش��كره وتقديره للجمهورية الجزائرية 
الرئي��س  ورئيس��ها،  الش��عبية  الديمقراطي��ة 
عبدالمجيد تبون، على الدعوة للقمة واستضافة 

أعمالها.
وأكد س��موه ح��رص مملك��ة البحري��ن، بقيادة 
جاللة الملك المعظم، على تعزيز العمل العربي 

المش��ترك على كافة المس��تويات، وتنمية أوجه 
التعاون العربي بما يس��هم في تعزيز المصالح 
العربي��ة المش��تركة والتعام��ل م��ع التحديات 

اإلقليمية والدولية.
وق��ال س��موه: »إن م��ا يتضمن��ه ج��دول أعمال 
القمة، من بنود وقضايا تشمل مختلف المجاالت 
الت��ي تهم العمل العربي المش��ترك، يهدف إلى 
أن تك��ون قمة إنجاز وتنس��يق وتع��اون وتكامل 

فيما بين الدول العربية الشقيقة«.
وأعرب س��موه عن أطيب تمنياته للقمة العربية 
التوفي��ق والنجاح في إع��ادة التضام��ن، تعزيزًا 
للعم��ل العربي المش��ترك، وتحقيق��ًا لتطلعات 

الدول العربية وشعوبها الشقيقة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/01/watan-20221101.pdf?1667277671
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/1034813
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 »صادرات البحرين« توقع مذكرة 
تفاهم مع المعهد اإلسرائيلي للتصدير

خالل الزيارة الرس��مية التي يق��وم بها وفد مملكة 
البحرين االقتصادي برئاسة وزير الصناعة والتجارة 
زايد الزياني، إلى إس��رائيل. جرت مراس��م التوقيع 
على مذكرة تفاهم بين صادرات البحرين والمعهد 
اإلس��رائيلي للتصدي��ر والتعاون الدول��ي، بحضور 
وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة رئي��س مجل��س تنمية 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة زايد الزياني، 
حي��ث ق��ام بتوقي��ع المذك��رة الرئي��س التنفيذي 
لص��ادرات البحري��ن صف��اء عبدالخال��ق، والرئيس 
التنفي��ذي لمعهد IEICI بإس��رائيل نيلي ش��اليف، 
بحضور س��فير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل 

خالد الجالهمة.
وته��دف مذك��رة التفاه��م إل��ى تش��جيع وتطوير 
التبادل والتعاون التج��اري بين البلدين، وبموجب 
هذه االتفاقية، ستشكل صادرات البحرين والمعهد 
اإلس��رائيلي للتصدي��ر والتع��اون الدول��ي بواب��ة 
بين الش��ركات في البحرين وإس��رائيل، مما يسمح 
للمش��اريع الدولي��ة الجدي��دة باالزده��ار من خالل 
هذا التعاون في بيئة تجارية ديناميكية وس��تتيح 
للقطاعي��ن العام والخاص المش��اركة الكاملة من 
أجل تحقيق الهدف المش��ترك المتمثل في تشجيع 

الصادرات وتعزيز العالقات التجارية المتبادلة.
»تفخ��ر  عبدالخال��ق:  قال��ت  المناس��بة،  وبه��ذه 

صادرات البحرين بأن تكون في قلب هذه الشراكة 
االس��تراتيجية لجمع ش��ركات التصدي��ر من جميع 
أنحاء إس��رائيل والبحرين. إنه لش��رف لنا أن نلعب 

دورًا أساسيًا في هذه المناسبة الهامة«.
ومن جانبه قال ممثل المعهد اإلسرائيلي للتصدير 

والتعاون الدولي: »يس��رنا مواصل��ة هذه العالقة 
الجدي��دة مع البحرين وبناء الروابط في جميع أنحاء 
الشرق األوسط. وستستفيد كل من دولة إسرائيل 
ومملكة البحرين من مواهب وتخصصات الش��ركاء 

الجدد«.

بهدف الترويج للمناخ االستثماري والتنموي بالمملكة

 مجلس التنمية االقتصادية 
ينظم فعاليات في إسرائيل

ش��هد وزي��ر الصناعة والتج��ارة زايد بن راش��د 
الزياني انطالق عدد من الفعاليات االقتصادية 
التي ينظمها مجلس التنمية االقتصادية تزامنًا 
مع الزيارة الرس��مية لوف��د البحرين االقتصادي 
إلى إس��رائيل، بحضور عدد من رجال وس��يدات 
األعمال وبمشاركة الجهات ذات العالقة بشأن 

االقتصادي واالستثماري في كال البلدين.
وثمن الزياني مثل هذه الفعاليات االقتصادية 
الت��ي تهدف إل��ى الترويج للمناخ االس��تثماري 
والتنم��وي للمملك��ة، كم��ا أثنى عل��ى الجهود 
التنمي��ة  مجل��س  يبذله��ا  الت��ي  المتمي��زة 

والفعالي��ات  الخ��اص  والقط��اع  االقتصادي��ة 
االقتصادي��ة، وتعاونه��ا المخلص م��ع القطاع 
التنمي��ة  توجه��ات  تعزي��ز  ف��ي  الحكوم��ي 
كوجه��ة  للبحري��ن  والتروي��ج  االقتصادي��ة 
استثمارية مهمة وموقع اس��تراتيجي لألعمال 

في عموم المنطقة.
كم��ا تضم��ن البرام��ج االقتص��ادي الترويجي 
والفعالي��ات  الموضوع��ات  م��ن  العدي��د 
االقتصادية والتي من بينها ندوة حول اتجاهات 
صناعة التكنولوجيا الفائقة للنظام اإليكولوجي 
لألعمال اإلس��رائيلية، مقدمة ونظرة عامة عن 

فرص االس��تثمار ف��ي البحري��ن والمقدمة من 
مجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة بالتع��اون م��ع 
جمعية التصنيع اإلس��رائيلية ومعهد التصدير 
وغرف��ة التج��ارة، عرض حول فرص االس��تثمار 
ف��ي البحرين للش��ركات اإلس��رائيلية والمقدم 
من مجل��س التنمية االقتصادي��ة، عرض حول 
مس��ارات األعمال )الخدمات المالي��ة، والرعاية 
الصحية، وتكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت، 
والخدم��ات اللوجس��تية( - نظ��رة عميق��ة إلى 
ع��روض القيم��ة ف��ي البحري��ن وباإلضافة إلى 

توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين.

 وزير الصناعة يلتقي عددًا 
من رؤساء الجمعيات االقتصادية بتل أبيب

التقى وزي��ر الصناعة والتجارة زايد 
بن راش��د الزياني بعدد من رؤساء 
يتقدمهم  االقتصادية  الجمعي��ات 
أمي��ر ش��اني نائ��ب رئي��س اتحاد 
غرف التجارة اإلس��رائيلية، بحضور 
أعضاء الوف��د االقتصادي البحريني 
وع��دد من كب��ار المس��ؤولين في 
كال الجانبين وذل��ك بفندق ديفيد 
انتركونتيننتال تل أبيب، وذلك في 
إطار الزي��ارة الرس��مية التي يقوم 
بها الوفد االقتصادي البحريني إلى 

إسرائيل.
ج��رى خ��الل اللق��اء التأكي��د على 
اللق��اءات  ه��ذه  مث��ل  أهمي��ة 
الت��ي  االقتصادي��ة  والتط��ورات 

تش��هدها العالقات بي��ن البحرين 
م��ن  تع��زز  والت��ي  وإس��رائيل 
التع��اون االس��تثماري بين  فرص 
الجانبي��ن، باإلضافة إلى بحث عدد 

من الموضوع��ات موضع االهتمام 
المشترك والسبل الكفيلة بتطوير 
وزيادة حجم االستثمارات الثنائية.

كما لفت الوزي��ر الزياني إلى الدور 

ال��ذي يمك��ن أن يلعب��ه القط��اع 
الخ��اص ف��ي كال البلدي��ن وال��ذي 
يمكن أن يس��هم بش��كل كبير في 

تحقيق األهداف المشتركة.

خالل اجتماع لجنة التنسيق بين البحرين ووكاالت األمم المتحدة.. عبداهلل بن أحمد: 

تقديم التقرير الوطني ألهداف التنمية المستدامة يونيو المقبل
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ 
عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليفة، أنه س��يتم تقدي��م التقرير 
الوطن��ي الثاني لتنفيذ أه��داف التنمية المس��تدامة أمام 
المنتدى السياس��ي الرفيع المس��توى للمجلس االقتصادي 
واالجتماع��ي في يونيو المقبل، ومناقش��ة التقرير الوطني 
الرابع أمام مجلس حقوق اإلنس��ان ضمن آلية االستعراض 
الدوري الش��امل ف��ي نوفمبر.وأكد ح��رص البحرين بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك الب��الد الُمعظم، وتوجهات الحكومة برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، على تعزيز التعاون والش��راكة مع 
األم��م المتحدة ووكاالتها المتخصص��ة في حماية وتعزيز 
حقوق اإلنس��ان ودعم أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك، 
بمناس��بة انعقاد اجتم��اع لجنة التنس��يق والمتابعة بين 
حكومة مملكة البحرين ووكاالت األمم المتحدة برئاس��ته، 
وحضور ممثل��ي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، و21 

منظمة ووكالة تابعة لألمم المتحدة.

وت��م خ��الل االجتماع، اس��تعراض آف��اق التع��اون وتبادل 
الخب��رات تفعي��اًل لوثيق��ة إط��ار التع��اون االس��تراتيجي 
والتنمي��ة المس��تدامة الموقع��ة بين الجانبين للس��نوات 
2021-2024. وأك��د اهتمام البحري��ن بمواصلة تعاونها 
البنَّ��اء م��ع وكاالت األمم المتحدة، بما يدع��م برنامج عمل 
الحكومة وخطة التعافي االقتص��ادي والرؤية االقتصادية 
2030، وإب��راز إنجازاتها التنموي��ة والحضارية الرائدة في 

المحافل الدولية.
من جانبه، أش��اد المنسق المقيم ألنش��طة األمم المتحدة 
لدى البحرين خالد المقود، بالتعاون القائم بين الجانبين، 
في ظل مرئيات األمين العام بش��أن توحيد األداء في األمم 
المتح��دة وتمكي��ن المكاتب األممية من التنس��يق بطرق 
أكثر س��رعة وفاعلية واستجابة لألهداف اإلنمائية لحكومة 
البحري��ن، منوها بدعم األمم المتحدة للمبادرات المتعلقة 
بتنفي��ذ خطة العم��ل الوطني��ة لمكافحة االتجار بالبش��ر، 
وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مخرجات قمة 

تحويل التعليم على المستوى الوطني.

محمد بن عبداهلل: توفير 
الخدمات الصحية بأفضل جودة 
لجميع األفراد وبمختلف الظروف

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة حرص البحرين بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
 بمتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير الخدمات 
الصحي��ة بأفضل جودة وأعل��ى كفاءة لجميع أف��راد المجتمع 
وبمختل��ف الظروف. جاء ذلك خالل اس��تقباله، بحضور رئيس 
لجنة الجودة والمعايي��ر اإلكلينيكية بالقطاع الصحي الدكتور 
أمين الساعاتي، األمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى 
السكلر زكريا الكاظم، الذي قدم إليه مسودة الدليل اإلرشادي 
الش��امل لعالج فق��ر الدم المنجلي »الس��كلر«، حيث أوضح أن 
البحرين تفخ��ر بأبنائها وبناتها من الكوادر المؤهلة الطبية 
التمريضي��ة والخدمات المس��اندة بالمستش��فيات والمراكز 
الصحية. وأشاد بالدور المثمر الذي يقوم الكاظم به من خالل 
رئاس��ته للجمعية، وبمس��توى التعاون المتقدم الذي ساهم 
في تحقيق العديد م��ن النجاحات. وقدم الكاظم عرضًا موجزًا 
عن أهم مالمح الدليل اإلرشادي الشامل الذي يعد النوع األول 
من نوعه بالعالم في 2000 صفحة توثق مرجعًا مهمًا لجعل 
البحرين صاحبة الرؤي��ة والتجربة التي يعتد بها، حيث يقدم 

الدليل اإلطار العام والشامل للرعاية لمريض السكلر.

سفير البحرين ببلجيكا 
يبحث وأمين الخارجية 

اللوكسمبورغية تعزيز التعاون
التق��ى س��فير مملكة البحرين ل��دى مملكة بلجي��كا واالتحاد 
األوروبي ودوقية لوكس��مبورغ الكبرى عبداهلل الدوسري، أمين 
عام وزارة الخارجية اللوكس��مبورغية جان أولينغر، حيث أش��اد 
الس��فير بالش��راكة والتعاون القائمين بين مملكة البحرين 
ودوقية لوكس��مبورغ الكب��رى، مؤكدًا أهمي��ة تعزيز عالقات 
التع��اون ومواصل��ة العم��ل الثنائي المش��ترك ف��ي مختلف 
المجاالت واالرتقاء به إلى مستويات أرحب بما يخدم المصالح 
المش��تركة. م��ن جانب��ه، أعرب أولينغ��ر عن اعتزازه بمس��ار 
العالق��ات الثنائي��ة التي تجمع بين مملك��ة البحرين ودوقية 
لوكس��مبورغ الكب��رى على ش��تى األصع��دة، منوه��ًا بحرص 
الدوقي��ة عل��ى تطوي��ر وتعزيز أوج��ه التعاون بي��ن البلدين 

الصديقين لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

 رئيس مجلس األمة الجزائري:
دور كبير للملك في تعزيز 

التضامن العربي
أش��اد رئيس مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل، بجهود مملكة 
 البحري��ن بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة مل��ك البالد المعظم، لتعزي��ز التضامن العربي ودعم 
العمل العربي المش��ترك بمختلف صورة. ج��اء ذلك خالل لقائه 
رئيس البرلمان العربي عادل العس��ومي، على هامش مشاركته 
ف��ي أعم��ال القمة العربي��ة 31 الت��ي تس��تضيفها الجمهورية 
الجزائري��ة غ��دًا األول من نوفمب��ر. وثمن رئي��س مجلس األمة 
الجزائري جهود جاللة الملك المعظم ومس��اهماته الدائمة بكل 
م��ا يعزز أم��ن المنطقة والدفاع ع��ن حقوقها مش��يدًا بالتجربة 
النيابية البحرينية التي عززت من مس��يرة التنمية الشاملة، كما 
أشاد بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز وزيادة 
وتيرة التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات التي تحدق 
بالمنطقة. من جانبه أكد العسومي حرص البرلمان العربي على 
تعزي��ز التعاون مع مجلس النواب الجزائري، مش��يرًا إلى محورية 
الدور ال��ذي يلعبه المجلس في خدمة القضاي��ا العربية وخاصة 

القضية الفلسطينية.
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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

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/1034869
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/01/watan-20221101.pdf?1667277671
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تـــرأس ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
وفي بداية االجتماع، أكد المجلس أهمية المباحثات 
التـــي أجراها ملـــك البـــالد المعّظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، مع أخيه ســـلطان 
عمـــان الشـــقيقة صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن 
طارق المعظـــم على صعيد تعزيز العالقات األخوية 
التـــي تربـــط البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، منّوًها 
باالتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم التـــي شـــهد جاللة 
الملك المعّظم وجاللة سلطان عمان مراسم التوقيع 
عليها، والتي ســـتدعم مســـارات العمل المشترك بين 

البلدين الشقيقين لمزيد من التطور والنماء.
ثـــم أعـــرب المجلس عـــن شـــكره لولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، علـــى إعالن ســـموه عن قيام 
صندوق االســـتثمارات العامة بتأســـيس 5 شـــركات 
إقليميـــة تســـتهدف االســـتثمار فـــي عدد مـــن الدول 
العربيـــة، ومـــن بينهـــا مملكـــة البحرين، والـــذي يأتي 
انعكاًســـا للجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق 
الســـعودي البحرينـــي ويدعـــم التعـــاون االقتصـــادي 

واالستثماري بين البلدين الشقيقين.
بعد ذلـــك، رحب مجلس الـــوزراء بالزيارة الرســـمية 
والتاريخية لقداســـة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، 
لمملكـــة البحريـــن والتـــي تأتـــي تلبية لدعـــوة جاللة 
الملـــك المعّظـــم وتقديـــًرا لمكانـــة مملكـــة البحريـــن 
كواحـــة للتعايـــش عبـــر التاريـــخ، مؤكـــًدا المجلـــس 
فـــي هذا الصـــدد حرص مملكة البحريـــن على تعزيز 
قيم التســـامح والتعددية بما يدعم الســـالم العالمي 

ويرّسخ المبادئ اإلنسانية السامية.
كمـــا رّحب المجلـــس بعقد ملتقـــى البحريـــن للحوار 
“الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، 
والذي يعقد تزامًنا مع الزيارة الرســـمية والتاريخية 
لقداســـة البابا فرانســـيس، بابا الفاتيـــكان، وبحضور 
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتور أحمد الطيب، شـــيخ 
األزهر الشريف، اللذين سيزوران المملكة بدعوة من 
جاللة الملك المعّظم حفظه هللا ورعاه. ويرّسخ هذا 
الملتقى الهام المكانة الدولية المرموقة التي تحظى 
بهـــا مملكـــة البحريـــن والـــدور الحضاري واإلنســـاني 
الذي تمّيزت به على مر العصور في نشـــر التســـامح 
والتقـــارب  الحـــوار  وتعزيـــز  اإلنســـاني  والتعايـــش 
الحضـــاري بيـــن األديـــان والثقافـــات مـــن أجـــل خير 

اإلنسانية جمعاء.
عقـــب ذلـــك، اســـتعرض المجلـــس آخـــر مســـتجدات 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  والتدريـــب  التوظيـــف 
االقتصادي، والتي أظهرت توظيف 24,444 مواطًنا 
والـــذي يمثـــل 122 % من الهدف الســـنوي لألولوية 
التـــي تضمنتها خطة التعافـــي االقتصادي بتوظيف 
ا حتـــى العـــام 2024، كمـــا  20 ألـــف بحرينـــي ســـنويًّ
 % 89 8,879 مواطًنـــا والـــذي يمثـــل  تـــم تدريـــب 
مـــن الهـــدف الســـنوي لألولوية التـــي تضمنتها خطة 
بحرينـــي  آالف   10 بتدريـــب  االقتصـــادي  التعافـــي 
ا حتى العام 2024، وذلـــك في ضوء االطالع  ســـنويًّ
على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل.

ثـــم نـــّوه مجلـــس الـــوزراء بجهـــود األطبـــاء وكافـــة 
منتســـبي القطـــاع الصحـــي ومـــا يقدمونه مـــن بذل 
وعطاء للحفاظ على صحة الجميع، ووّجه بمناسبة 
يـــوم الطبيـــب البحريني تحية شـــكر للـــكادر الطبي 
البحريني على إسهاماته النبيلة وعطائه المتواصل.

بعدها، أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته 

لحكومـــة وشـــعب جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة فـــي 
ضحايـــا انهيـــار جســـر معلق فـــي نهر ماتشـــو بوالية 
جوجـــارات غربـــي البالد، وتمنياته بالشـــفاء العاجل 

لجميع الجرحى.
كمـــا أعـــرب المجلس عن صـــادق تعازيه ومواســـاته 
لحكومة وشعب جمهورية كوريا في ضحايا حادث 
التدافـــع الـــذي وقع فـــي العاصمـــة الكوريـــة، متمّنًيا 

للمصابين الشفاء العاجل.
بعد ذلك قّرر المجلس ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرة التالية:
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن تنفيذ عدد من 
المشـــروعات التطويريـــة بالمستشـــفيات الحكومية 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي حـــول قـــرار لجنـــة 
التعـــاون الصناعـــي بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الـــواردات  مـــن  بعـــدد  الخـــاص  العربيـــة  الخليـــج 

الصناعية.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
والتشـــريعية حـــول اتفاقيـــة “تحـــول التعليـــم” بين 
مايكروســـوفت  وشـــركة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
والـــذي يهدف لتمكيـــن الطالب والمعلـــم من تحقيق 
المزيـــد من التطـــور عبر االســـتفادة مـــن تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  4. مذكـــرات 

والتشريعية بشأن عدد من المشروعات بقوانين.
ثـــم أخذ المجلـــس علًما من خالل التقاريـــر الوزارية 
المرفوعـــة مـــن أصحـــاب الســـعادة الـــوزراء بشـــأن 
للزراعـــة،  األول  الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
والمشـــاركات الخارجية ألصحاب المعالي والسعادة 
الوزراء وزيارة أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
وزراء الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة لمملكة البحرين 

خالل شهر نوفمبر 2022.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء
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المنامة - بنا

ملتقى البحرين للحوار يرسخ الدور الحضاري للمملكة في نشر التسامح والتعايش
مجلس الوزراء يشكر سمو األمير محمد بن سلمان على المبادرة االستثمارية ويؤكد:

@BahrainCPNews

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

31 أكتوبر 2022

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

التطويرية  المشـــروعات  من  عدد  تنفيذ 
مع  بالتعاون  الحكومية  بالمستشـــفيات 

القطاع الخاص.

مجلس  بدول  الصناعـــي  التعاون  لجنة  قرار 
التعاون لدول الخليـــج العربية الخاص بعدد 

من الواردات الصناعية.

التربية  وزارة  بين  التعليم"  اتفاقية "تحول 
والتعليم وشركة مايكروسوفت. 

مذكرات بشأن عدد من المشروعات بقوانين.

التأكيـــد على أهمية المباحثـــات التي أجراها 
جاللة الملك المعظم مـــع أخيه صاحب الجاللة 

سلطان عمان.

الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  ســـمو  شكر 
السعودي على إعالن سموه عن تأسيس خمس 
شركات إقليمية تســـتهدف االستثمار في عدد 

من الدول العربية منها مملكة البحرين.

لقداسة  والتاريخية  الرسمية  بالزيارة  الترحيب 
بابا الفاتيكان لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية 

لدعوة جاللة الملك المعظم.

"الشـــرق  للحوار  البحرين  ملتقى  بعقد  الترحيب 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني".

والتدريب  التوظيف  مستجدات  آخر  استعراض 
ضمن خطة التعافي االقتصادي.

شـــكر الكادر الطبي البحريني على إســـهاماته 
النبيلة وعطائه المتواصل.

تعزيـــة حكومة وشـــعب جمهوريـــة الهند 
الصديقة في ضحايا انهيار جسر معلق.

تعزية حكومة وشـــعب جمهوريـــة كوريا في 
العاصمة  الـــذي وقع في  التدافع  ضحايا حادث 

الكورية. 

توظيف 24 ألف بحريني 
بنسبة 122 % من الهدف 

السنوي لخطة التعافي

تنفيذ مشروعات تطويرية 
بالمستشفيات الحكومية 

بالتعاون مع “الخاص” 

الزيارة الرسمية والتاريخية لبابا 
الفاتيكان تقدير لمكانة البحرين 

بوصفها واحة للتعايش

المجلس يعّزي الهند في 
ضحايا الجسر... وكوريا 

في ضحايا حادث التدافع
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتســـجيل العقاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد 
بمكتبـــه  أمـــس  صبـــاح  خليفـــة  آل 
بمبنى الجهاز، الرياضي واإلعالمي 
راشـــد أحمـــد شـــريدة الـــذي أهـــداه 
نســـخة من كتابه “غوص في ذاكرة 

العمر”.
 وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة على ما احتـــواه الكتاب 
بعـــض  عـــن  قيمـــة  معلومـــات  مـــن 

فـــي  أســـهمت  التـــي  الشـــخصيات 
الرياضـــة والعديـــد مـــن المجـــاالت 
شـــاكًرا  حياتهـــم،  محطـــات  وأبـــرز 
الكاتـــب راشـــد شـــريدة علـــى هـــذا 
اإلهـــداء القّيـــم الذي يعتبـــر إضافة 
دور  وإبـــراز  التوثيـــق  لحركـــة 
الذيـــن  البحرينيـــة  الشـــخصيات 
امتـــازوا بالقيادة والريادة ويمثلون 
قدوات ونموذًجا يحتذى به للجيل 
الحالـــي واألجيال القادمـــة، متمّنًيا 
للباحـــث كل التوفيـــق والنجاح في 

حياته. 

الفاتيـــكان  وزيـــر خارجيـــة  أعـــرب 
عـــن  باروليـــن،  بيتـــرو  الكاردينـــال 
البـــالد  لعاهـــل  وتقديـــره  امتنانـــه 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، علـــى دعوة 
جاللتـــه لقداســـة البابـــا فرانســـيس 
بابا الفاتيكان لزيارة رسمية لمملكة 
البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 3 إلى 6 

نوفمبر المقبل.
وأكد الكاردينال بيترو بارولين في 
مقابلة مع موقـــع “أخبار الفاتيكان” 
لمملكـــة  البابـــا  قداســـة  زيـــارة  أن 
البحرين تشكل عالمة على الوحدة 
والحوار في لحظة تاريخية مهمة، 
التـــي  الرســـالة  أن  “أعتقـــد  وقـــال 
يخرج بها منتدى الحوار ومشاركة 
األب واضحـــة تماًمـــا، وهـــي عالمة 
علـــى الوحـــدة في لحظة حساســـة 
وتمثـــل  خـــاص  بشـــكل  ومعقـــدة 
دعـــوة للحـــوار، ودعـــوة للقـــاء بين 
الشـــرق والغـــرب، فـــي واقـــع مثـــل 
واقع مملكـــة البحرين، واقع متعدد 
األعـــراق والثقافات واألديان. ومن 
هنـــا تأتي القدرة علـــى العيش معا، 
والقـــدرة علـــى التعـــاون حتـــى في 
الواقع المركب مثل ذلك الذي يميز 
ذلك البلـــد”. وامتدح وزير خارجية 

الفاتيـــكان احترام مملكـــة البحرين 
للمجتمـــع المســـيحي فيها، مشـــيرا 
إلى أن قداســـة البابا ســـوف يلتقي 
بهـــذا المجتمـــع، منوها بمـــا يحظى 
بـــه المســـيحيون الكاثوليـــك الذين 
يبلغ عددهم مـــا بين 80 و100 ألف 
كاثوليكي مـــن رعاية في البحرين، 
وتشـــكل كاتدرائيـــة ســـيدة العـــرب 
التـــي تـــم افتتاحهـــا قبل عـــام رمزا 
مهما كونها دليل على هذا االحترام 
مملكـــة  جانـــب  مـــن  واالهتمـــام 
البحرين تجاه المجتمع المســـيحي، 
ولذلـــك فهـــي رمـــز جيـــد، باإلضافة 
إلى كونها حقيقة ملموســـة، مشيدا 
بالعالقات الدبلوماســـية التي بدأت 
والكرســـي  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

الرسولي بالعام 2000.

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
الســـلمي،  للتعايـــش  حمـــد  الملـــك 
الشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة، 
المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك  أن 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قـــد نقـــل مملكـــة البحرين 
إلـــى  اإلنســـانية  وقيمهـــا  بنهجهـــا 
العالمية، ليرسخ بذلك اسم المملكة 
نموذجـــًا  ولتكـــون  التاريـــخ  عبـــر 
يحتـــذى به فـــي التعايش الســـلمي 
تصريـــح  فـــي  وقـــال  والحريـــات. 
لوكالة أنباء البحرين )بنا(: “تمتعت 
طويلـــة  لقـــرون  البحريـــن  مملكـــة 
بحريـــة العبـــادات لـــكل األديـــان بال 
اســـتثناء، بفضـــل حكامهـــا مـــن آل 
رؤيتهـــم  وعمـــق  الكـــرام  خليفـــة 
للمستقبل وأهمية التعايش السلمي 

في صنع مستقبل واعد”.
وتطرق الشـــيخ خالد إلى صور من 
التســـامح التاريخي وحرية العبادة 
مملكـــة  مارســـته  الـــذي  والمعتقـــد 
البحريـــن، منها الســـماح ببناء معبد 
هندوســـي منـــذ العـــام 1819، إلـــى 
جانب ما أبدته من تسامح في بناء 
الكنائـــس، والـــذي يعد نهجًا تســـير 
عليـــه فـــي التعامـــل والتفاعـــل مـــع 
أبنـــاء المعتقـــدات والثقافـــات التي 

تعيش على أرض مملكة البحرين.
الجاللـــة  صاحـــب  أن  وأوضـــح 
مكانـــة  عـــزز  قـــد  المعظـــم  الملـــك 
خريطـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
العالـــم للتســـامح الدينـــي منذ العام 
2001، عندمـــا وجـــه جاللتـــه وزارة 
الخارجيـــة باعتمـــاد الموافقـــة على 

قرار هيئـــة األمم المتحـــدة باعتبار 
بيـــن  للحـــوار  عامـــًا  العـــام  ذلـــك 

الحضارات.
مـــن  العديـــد  البحريـــن  ونظمـــت 
المؤتمرات الدولية في هذا الشـــأن، 
وشارك جاللته في أحد المؤتمرات 
ذات المســـتوى الرفيع في الجمعية 
المؤتمـــرات  وتتالـــت  العامـــة، 
والنـــدوات والمحاضرات إلى يومنا 
هذا بتنظيم ملتقى البحرين للحوار 
“الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنساني”، الذي يعقد تحت الرعاية 
الســـامية لجاللة الملـــك ملك البالد 
المعظم، تزامًنا مع الزيارة الرسمية 
التاريخية لقداسة البابا فرانسيس، 
بابا الفاتيـــكان، إلى مملكة البحرين 

تلبيًة لدعوة جاللة الملك المعظم.
العالميـــة  المكانـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التـــي وصلت إليهـــا مملكة البحرين 
الجاللـــة  صاحـــب  جهـــود  بفضـــل 
الملـــك المعظـــم الـــذي أصبـــح اآلن، 
بشـــهادة العالم كله، رجل التســـامح 
والتعايش الســـلمي، ومن أجل ذلك 
لّبـــى قداســـة بابـــا الفاتيـــكان دعوة 

جاللة الملك المعظم.

رئيس “المساحة “يشيد بمضمون كتاب “غوص في ذاكرة العمر”

وزير خارجية الفاتيكان يشيد بواقع 
البحرين المتعدد كنموذج للشرق والغرب

خالد بن خليفة: الملك المعظم نقل 
البحرين بقيمها اإلنسانية نحو العالمية

محمد بن مبارك يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية
ممثًل للملك المعظم

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  لعاهـــل  ممثـــالً 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الملـــك  لجاللـــة  الخـــاص  الممثـــل  وصـــل 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  إلـــى  خليفـــة  آل 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيقة للمشاركة 
في أعمـــال الدورة العادية الــــ 31 لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، 
األول  يومـــي  الجزائـــر  تســـتضيفها  التـــي 

والثاني من نوفمبر 2022.
 وكان فـــي اســـتقبال ســـموه الوزير األول 
بالجمهوريـــة الجزائرية الشـــعبية أيمن بن 
عبدالرحمن، واألمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبو الغيط، ووزير األشـــغال 
القاعديـــة  والمنشـــآت  والـــري  العموميـــة 
رخـــروخ،  لخضـــر  الشـــرف  بعثـــة  رئيـــس 
وســـفير الجمهورية الجزائرية لدى مملكة 

ووزيـــر  خوجـــة،   عبدالحميـــد  البحريـــن 
عبداللطيـــف  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
لـــدى  البحريـــن  الزيانـــي، وســـفير مملكـــة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 

الشعبية فؤاد صادق البحارنة.

بتصريـــح  ســـموه  أدلـــى  وصولـــه،  ولـــدى 
أعـــرب فيـــه عـــن اعتـــزازه بتمثيـــل جاللة 
الملـــك المعظم، في أعمال القمـــة العربية، 
معبـــًرا عـــن شـــكره وتقديـــره للجمهوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسها، 

الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، علـــى الدعوة 
للقمـــة واســـتضافة أعمالها، مؤكًدا ســـموه 
حـــرص مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة جاللـــة 
الملـــك المعظم، على تعزيـــز العمل العربي 
المشـــترك على كافة المســـتويات، وتنمية 
أوجه التعاون العربي بما يسهم في تعزيز 
المصالـــح العربية المشـــتركة والتعامل مع 

التحديات اإلقليمية والدولية.
جـــدول  يتضمنـــه  مـــا  إن  ســـموه  وقـــال   
أعمـــال القمـــة، مـــن بنـــود وقضايـــا تشـــمل 
مختلـــف المجاالت التي تهم العمل العربي 
المشـــترك، يهدف إلى أن تكون قمة إنجاز 
وتنسيق وتعاون وتكامل فيما بين الدول 
العربيـــة الشـــقيقة.  وأعـــرب ســـموه عـــن 
أطيـــب تمنياتـــه للقمـــة العربيـــة بالتوفيق 
التضامـــن، تعزيـــًزا  إعـــادة  فـــي  والنجـــاح 
للعمل العربي المشترك، وتحقيًقا لتطلعات 

الدول العربية وشعوبها الشقيقة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية 

البحرين تقدم أول دليل إرشادي في العالم لرعاية مريض السكلر
محمد بن عبداهلل: المملكة تفخر بأبنائها وبناتها من الكوادر المؤهلة الطبية

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، حرص مملكـــة البحرين بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبمتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى توفيـــر الخدمـــات الصحية 
بأفضل جودة وأعلـــى كفاءة لجميع أفراد 

المجتمع وبمختلف الظروف.
وأكـــد أن البحريـــن تفخـــر بأبنائهـــا وبناتها 
من الكـــوادر المؤهلـــة الطبيـــة التمريضية 
بالمستشـــفيات  المســـاندة  والخدمـــات 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  الصحيـــة،  والمراكـــز 
اســـتقباله، بمكتبـــه بمقر المجلـــس األعلى 
للصحـــة، وبحضـــور رئيـــس لجنـــة الجودة 
والمعاييـــر اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع الصحي 
أميـــن الســـاعاتي، األميـــن العـــام لجمعيـــة 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر زكريـــا 

الكاظـــم، الـــذي قـــدم للشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدهللا مســـودة الدليل اإلرشادي الشامل 

لعالج فقر الدم المنجلي )السكلر(.
رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
المجلـــس األعلـــى للصحة بزكريـــا الكاظم، 
مشـــيدا بالـــدور المثمـــر الذي يقـــوم به من 
خالل رئاســـته لجمعية السكلر البحرينية، 
وبمســـتوى التعـــاون المتقدم الذي ســـاهم 
النجاحـــات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي 
علـــى صعيـــد ملـــف الســـكلر فـــي البحرين 
والمســـاهمة في تنفيـــذ أبرز المشـــروعات 

والبرامج في القطاع الصحي.

وخـــالل اللقـــاء، قدم زكريـــا الكاظم عرضا 
موجزا عـــن أهم مالمح الدليل اإلرشـــادي 
الشـــامل الـــذي يعد النـــوع األول من نوعه 
بالعالـــم فـــي 2000 صفحـــة توثـــق مرجعا 
الرؤيـــة  صاحبـــة  البحريـــن  لجعـــل  مهمـــا 
والتجربـــة الـــذي يعتـــد بهـــا، حيـــث يقـــدم 
الدليـــل اإلطـــار العـــام والشـــامل للرعايـــة 
لمريـــض الســـكلر بالخصوص إلـــى مقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة حديثي االنخـــراط في 
رعايـــة مريـــض الســـكلر أو الباحثيـــن فـــي 
المجـــال الطبـــي المتعلـــق بمريض الســـكلر 

في الرعاية الصحية الشاملة.

بـــدوره، أكـــد األمين العام لجميعة الســـكلر 
ريـــادة البحريـــن في مجـــال رعاية مريض 
الســـكلر، حيث يوثق هـــذا الدليل التجربة 
بجانـــب  العلميـــة  األوســـاط  فـــي  لتكـــون 
حيـــث  العالميـــة،  والبحـــوث  التجـــارب 
اجتهـــدت الجمعيـــة بفريقهـــا الطبـــي على 
تقديـــم دليل هو األول من نوعه صادر من 
جمعيـــة أهلية، وهو أحد ثمار التعاون بين 

الجمعية والقطاع الصحي.
وفي ختام اللقاء أعرب الكاظم عن خالص 
شـــكره وتقديـــره لرئيس المجلـــس األعلى 
للصحة على حســـن االســـتقبال، سائالً هللا 
العلـــي القديـــر لـــه كل التوفيـــق والنجـــاح 
فـــي مواصلة خطط التطوير الشـــاملة في 
القطاع الطبي واستمرار التعاون المشترك 
لتحقيـــق األهـــداف الصحيـــة علـــى أكمـــل 
وجـــه. حضر اللقاء األميـــن العام للمجلس 
النواخـــذة،  إبراهيـــم  للصحـــة  األعلـــى 
واختصاصيا أمـــراض الدم الوراثية جعفر 

آل طوق وسيد شرف المشعل.

المنامة - وزارة الصحة

“التخصصي” واجهة الطب في البحرين ويدار بأيٍد مخلصة
وزيرة الصحة تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين... عرداتي:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، الجهود 
المتميـــزة التـــي يقوم بها القطـــاع الخاص 
فـــي مســـارات   كشـــريك رئيســـي وفّعـــال 
التنميـــة، منوهـــة بدوره المهـــم والملحوظ 
في دعم القطاع الصحي بمملكة البحرين، 
بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  أهميـــة  ومؤكـــدة 
القطاعيـــن العام والخـــاص لتقديم أفضل 
الخدمات الصحية، بما فيه تطوير القطاع 

الصحي بأكمله.
جاء ذلك خالل اســـتقبالها، بمكتبها بمبنى 
العضـــو  أمـــس،  صبـــاح  الصحـــة،  وزارة 
المنتدب لمستشـــفى البحرين التخصصي 

قاسم عرداتي والوفد المرافق.
وخالل اللقاء، أشادت وزيرة الصحة بدور 
مستشفى البحرين التخصصي في تقديم 
الخدمـــات الصحية للمجتمع، مشـــيرة إلى 
حـــرص الوزارة على دعم جميع المشـــاريع 

والبرامج النوعيـــة والمتقدمة في المجال 
الصحي، والذي تعود بالفائدة على الوطن 

والمواطن.
المنتـــدب  العضـــو  الوزيـــرة،  هنـــأت  كمـــا 
لمستشـــفى البحريـــن التخصصـــي والوفد 
المستشـــفى  احتفـــال  بمناســـبة  المرافـــق 
بذكـــرى مـــرور 20 عاًما على تأسيســـه وما 
رافقـــه من تطور وازدهار جعله قادرًا على 

تقديـــم أعلى مســـتويات الرعايـــة الطبية، 
الخاصـــة  المستشـــفيات  أهميـــة  مؤكـــدة 
ودورهـــا فـــي تطويـــر الخدمـــات الصحية 

بمملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن قاســـم عرداتـــي العضو 
المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي، 
الدعم المســـتمر الـــذي يحظى بـــه القطاع 
والـــذي  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  الصحـــي 

ورفـــده  القطـــاع  تطويـــر  علـــى  ينعكـــس 
بأفضـــل المخرجات، مؤكًدا أن مستشـــفى 
البحريـــن التخصصـــي يحـــرص دائًما على 
تبني اســـتراتيجية توجيه االســـتثمار في 
هذا القطاع المهم؛ من أجل تحقيق تكامل 
الخدمات الصحية في المملكة، كما يتبنى 
المستشـــفى العديـــد من االســـتراتيجيات 
التـــي من شـــأنها أن تعـــزز دور التنافســـية 
التي تضمن اســـتمرارية جـــودة الخدمات 
الطبيـــة. وأشـــار إلى أن المستشـــفى يعمل 
علـــى تحقيـــق أهـــداف أساســـية وخطـــط 
مســـتقبلية باعتبـــاره واجهـــة للطـــب فـــي 
مملكـــة البحرين وصرح وطنـــي ُيدار بأيٍد 

مخلصة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أكـــد عرداتـــي أهمية 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز 
والخاص بما ُيسهم في االرتقاء بالخدمات 

الصحية المقدمة في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الصحة

تجربة البحرين في البيانات االجتماعية تحظى بإشادة 23 دولة
نظير الجهود االستثنائية للفريق الوطني الطبي في التصدي لكورونا... “الصحة”:

حظيـــت مملكـــة البحريـــن بإشـــادة عالمية واســـعة، حيث 
حازت على تقدير أكثر من 23 دولة من دول إقليم شـــرق 
المتوســـط وشـــمال إفريقيا، نظًرا لجهـــود الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19”، والذي عمل 
علـــى تحويـــل التحديات إلـــى فرٍص مســـتقبلية،  من أجل 
ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة 
وأعلـــى كفـــاءة لجميع أفـــراد وفئـــات المجتمـــع خصوصا 
فـــي الظروف االســـتثنائية التي فرضها االنتشـــار العالمي 
للجائحـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن خدمـــات صحيـــة وعالجيـــة 

تتفاعل بشكل دائم وفّعال مع المستجدات.
جاء ذلك، خالل مشاركة وفد من وزارة الصحة والمتمثل 
فـــي إدارة الصحـــة العامـــة وإدارة تعزيـــز الصحـــة وإدارة 
االتصـــال وممثـــل من مركز االتصال الوطنـــي، إضافة إلى 
ممثـــل من المكتب اإلقليمي لشـــرق المتوســـط في مملكة 
البحريـــن، فـــي االجتماع اإلقليمي المشـــترك األول لتعزيز 
نظم التواصل بشـــأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في 
بلدان إقليم شـــرق المتوســـط، والشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا، والـــذي ُعقـــد بتنســـيق بيـــن المكتـــب اإلقليمـــي 
ومكتـــب  المتوســـط،  لشـــرق  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 

اليونيســـف اإلقليمي للشـــرق األوسط وشمال إفريقيا في 
القاهرة بجمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 23 إلى 
27 أكتوبـــر الجاري. كما تم عـــرض تجربة مملكة البحرين 
حول اســـتخدام البيانات االجتماعية والســـلوكية لتحفيز 
االســـتجابة المجتمعيـــة خـــالل جائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، واســـتعراض أبرز وسائل التواصل والتوعية 
التي تم من خاللها نشـــر اإلرشادات والمعلومات الخاصة 
الحملـــة  19( ضمـــن  بجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، باإلضافة 

إلى عرض سبل تفعيل المشاركة المجتمعية.

المنامة - وزارة الصحة

وزير خارجية الفاتيكان
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المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتســـجيل العقاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد 
بمكتبـــه  أمـــس  صبـــاح  خليفـــة  آل 
بمبنى الجهاز، الرياضي واإلعالمي 
راشـــد أحمـــد شـــريدة الـــذي أهـــداه 
نســـخة من كتابه “غوص في ذاكرة 

العمر”.
 وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة على ما احتـــواه الكتاب 
بعـــض  عـــن  قيمـــة  معلومـــات  مـــن 

فـــي  أســـهمت  التـــي  الشـــخصيات 
الرياضـــة والعديـــد مـــن المجـــاالت 
شـــاكًرا  حياتهـــم،  محطـــات  وأبـــرز 
الكاتـــب راشـــد شـــريدة علـــى هـــذا 
اإلهـــداء القّيـــم الذي يعتبـــر إضافة 
دور  وإبـــراز  التوثيـــق  لحركـــة 
الذيـــن  البحرينيـــة  الشـــخصيات 
امتـــازوا بالقيادة والريادة ويمثلون 
قدوات ونموذًجا يحتذى به للجيل 
الحالـــي واألجيال القادمـــة، متمّنًيا 
للباحـــث كل التوفيـــق والنجاح في 

حياته. 

الفاتيـــكان  وزيـــر خارجيـــة  أعـــرب 
عـــن  باروليـــن،  بيتـــرو  الكاردينـــال 
البـــالد  لعاهـــل  وتقديـــره  امتنانـــه 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، علـــى دعوة 
جاللتـــه لقداســـة البابـــا فرانســـيس 
بابا الفاتيكان لزيارة رسمية لمملكة 
البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 3 إلى 6 

نوفمبر المقبل.
وأكد الكاردينال بيترو بارولين في 
مقابلة مع موقـــع “أخبار الفاتيكان” 
لمملكـــة  البابـــا  قداســـة  زيـــارة  أن 
البحرين تشكل عالمة على الوحدة 
والحوار في لحظة تاريخية مهمة، 
التـــي  الرســـالة  أن  “أعتقـــد  وقـــال 
يخرج بها منتدى الحوار ومشاركة 
األب واضحـــة تماًمـــا، وهـــي عالمة 
علـــى الوحـــدة في لحظة حساســـة 
وتمثـــل  خـــاص  بشـــكل  ومعقـــدة 
دعـــوة للحـــوار، ودعـــوة للقـــاء بين 
الشـــرق والغـــرب، فـــي واقـــع مثـــل 
واقع مملكـــة البحرين، واقع متعدد 
األعـــراق والثقافات واألديان. ومن 
هنـــا تأتي القدرة علـــى العيش معا، 
والقـــدرة علـــى التعـــاون حتـــى في 
الواقع المركب مثل ذلك الذي يميز 
ذلك البلـــد”. وامتدح وزير خارجية 

الفاتيـــكان احترام مملكـــة البحرين 
للمجتمـــع المســـيحي فيها، مشـــيرا 
إلى أن قداســـة البابا ســـوف يلتقي 
بهـــذا المجتمـــع، منوها بمـــا يحظى 
بـــه المســـيحيون الكاثوليـــك الذين 
يبلغ عددهم مـــا بين 80 و100 ألف 
كاثوليكي مـــن رعاية في البحرين، 
وتشـــكل كاتدرائيـــة ســـيدة العـــرب 
التـــي تـــم افتتاحهـــا قبل عـــام رمزا 
مهما كونها دليل على هذا االحترام 
مملكـــة  جانـــب  مـــن  واالهتمـــام 
البحرين تجاه المجتمع المســـيحي، 
ولذلـــك فهـــي رمـــز جيـــد، باإلضافة 
إلى كونها حقيقة ملموســـة، مشيدا 
بالعالقات الدبلوماســـية التي بدأت 
والكرســـي  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

الرسولي بالعام 2000.

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
الســـلمي،  للتعايـــش  حمـــد  الملـــك 
الشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة، 
المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك  أن 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قـــد نقـــل مملكـــة البحرين 
إلـــى  اإلنســـانية  وقيمهـــا  بنهجهـــا 
العالمية، ليرسخ بذلك اسم المملكة 
نموذجـــًا  ولتكـــون  التاريـــخ  عبـــر 
يحتـــذى به فـــي التعايش الســـلمي 
تصريـــح  فـــي  وقـــال  والحريـــات. 
لوكالة أنباء البحرين )بنا(: “تمتعت 
طويلـــة  لقـــرون  البحريـــن  مملكـــة 
بحريـــة العبـــادات لـــكل األديـــان بال 
اســـتثناء، بفضـــل حكامهـــا مـــن آل 
رؤيتهـــم  وعمـــق  الكـــرام  خليفـــة 
للمستقبل وأهمية التعايش السلمي 

في صنع مستقبل واعد”.
وتطرق الشـــيخ خالد إلى صور من 
التســـامح التاريخي وحرية العبادة 
مملكـــة  مارســـته  الـــذي  والمعتقـــد 
البحريـــن، منها الســـماح ببناء معبد 
هندوســـي منـــذ العـــام 1819، إلـــى 
جانب ما أبدته من تسامح في بناء 
الكنائـــس، والـــذي يعد نهجًا تســـير 
عليـــه فـــي التعامـــل والتفاعـــل مـــع 
أبنـــاء المعتقـــدات والثقافـــات التي 

تعيش على أرض مملكة البحرين.
الجاللـــة  صاحـــب  أن  وأوضـــح 
مكانـــة  عـــزز  قـــد  المعظـــم  الملـــك 
خريطـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
العالـــم للتســـامح الدينـــي منذ العام 
2001، عندمـــا وجـــه جاللتـــه وزارة 
الخارجيـــة باعتمـــاد الموافقـــة على 

قرار هيئـــة األمم المتحـــدة باعتبار 
بيـــن  للحـــوار  عامـــًا  العـــام  ذلـــك 

الحضارات.
مـــن  العديـــد  البحريـــن  ونظمـــت 
المؤتمرات الدولية في هذا الشـــأن، 
وشارك جاللته في أحد المؤتمرات 
ذات المســـتوى الرفيع في الجمعية 
المؤتمـــرات  وتتالـــت  العامـــة، 
والنـــدوات والمحاضرات إلى يومنا 
هذا بتنظيم ملتقى البحرين للحوار 
“الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنساني”، الذي يعقد تحت الرعاية 
الســـامية لجاللة الملـــك ملك البالد 
المعظم، تزامًنا مع الزيارة الرسمية 
التاريخية لقداسة البابا فرانسيس، 
بابا الفاتيـــكان، إلى مملكة البحرين 

تلبيًة لدعوة جاللة الملك المعظم.
العالميـــة  المكانـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التـــي وصلت إليهـــا مملكة البحرين 
الجاللـــة  صاحـــب  جهـــود  بفضـــل 
الملـــك المعظـــم الـــذي أصبـــح اآلن، 
بشـــهادة العالم كله، رجل التســـامح 
والتعايش الســـلمي، ومن أجل ذلك 
لّبـــى قداســـة بابـــا الفاتيـــكان دعوة 

جاللة الملك المعظم.

رئيس “المساحة “يشيد بمضمون كتاب “غوص في ذاكرة العمر”

وزير خارجية الفاتيكان يشيد بواقع 
البحرين المتعدد كنموذج للشرق والغرب

خالد بن خليفة: الملك المعظم نقل 
البحرين بقيمها اإلنسانية نحو العالمية

محمد بن مبارك يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية
ممثًل للملك المعظم

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  لعاهـــل  ممثـــالً 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الملـــك  لجاللـــة  الخـــاص  الممثـــل  وصـــل 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  إلـــى  خليفـــة  آل 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيقة للمشاركة 
في أعمـــال الدورة العادية الــــ 31 لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، 
األول  يومـــي  الجزائـــر  تســـتضيفها  التـــي 

والثاني من نوفمبر 2022.
 وكان فـــي اســـتقبال ســـموه الوزير األول 
بالجمهوريـــة الجزائرية الشـــعبية أيمن بن 
عبدالرحمن، واألمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبو الغيط، ووزير األشـــغال 
القاعديـــة  والمنشـــآت  والـــري  العموميـــة 
رخـــروخ،  لخضـــر  الشـــرف  بعثـــة  رئيـــس 
وســـفير الجمهورية الجزائرية لدى مملكة 

ووزيـــر  خوجـــة،   عبدالحميـــد  البحريـــن 
عبداللطيـــف  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
لـــدى  البحريـــن  الزيانـــي، وســـفير مملكـــة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 

الشعبية فؤاد صادق البحارنة.

بتصريـــح  ســـموه  أدلـــى  وصولـــه،  ولـــدى 
أعـــرب فيـــه عـــن اعتـــزازه بتمثيـــل جاللة 
الملـــك المعظم، في أعمال القمـــة العربية، 
معبـــًرا عـــن شـــكره وتقديـــره للجمهوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسها، 

الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، علـــى الدعوة 
للقمـــة واســـتضافة أعمالها، مؤكًدا ســـموه 
حـــرص مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة جاللـــة 
الملـــك المعظم، على تعزيـــز العمل العربي 
المشـــترك على كافة المســـتويات، وتنمية 
أوجه التعاون العربي بما يسهم في تعزيز 
المصالـــح العربية المشـــتركة والتعامل مع 

التحديات اإلقليمية والدولية.
جـــدول  يتضمنـــه  مـــا  إن  ســـموه  وقـــال   
أعمـــال القمـــة، مـــن بنـــود وقضايـــا تشـــمل 
مختلـــف المجاالت التي تهم العمل العربي 
المشـــترك، يهدف إلى أن تكون قمة إنجاز 
وتنسيق وتعاون وتكامل فيما بين الدول 
العربيـــة الشـــقيقة.  وأعـــرب ســـموه عـــن 
أطيـــب تمنياتـــه للقمـــة العربيـــة بالتوفيق 
التضامـــن، تعزيـــًزا  إعـــادة  فـــي  والنجـــاح 
للعمل العربي المشترك، وتحقيًقا لتطلعات 

الدول العربية وشعوبها الشقيقة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية 

البحرين تقدم أول دليل إرشادي في العالم لرعاية مريض السكلر
محمد بن عبداهلل: المملكة تفخر بأبنائها وبناتها من الكوادر المؤهلة الطبية

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، حرص مملكـــة البحرين بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبمتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى توفيـــر الخدمـــات الصحية 
بأفضل جودة وأعلـــى كفاءة لجميع أفراد 

المجتمع وبمختلف الظروف.
وأكـــد أن البحريـــن تفخـــر بأبنائهـــا وبناتها 
من الكـــوادر المؤهلـــة الطبيـــة التمريضية 
بالمستشـــفيات  المســـاندة  والخدمـــات 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  الصحيـــة،  والمراكـــز 
اســـتقباله، بمكتبـــه بمقر المجلـــس األعلى 
للصحـــة، وبحضـــور رئيـــس لجنـــة الجودة 
والمعاييـــر اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع الصحي 
أميـــن الســـاعاتي، األميـــن العـــام لجمعيـــة 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر زكريـــا 

الكاظـــم، الـــذي قـــدم للشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدهللا مســـودة الدليل اإلرشادي الشامل 

لعالج فقر الدم المنجلي )السكلر(.
رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
المجلـــس األعلـــى للصحة بزكريـــا الكاظم، 
مشـــيدا بالـــدور المثمـــر الذي يقـــوم به من 
خالل رئاســـته لجمعية السكلر البحرينية، 
وبمســـتوى التعـــاون المتقدم الذي ســـاهم 
النجاحـــات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي 
علـــى صعيـــد ملـــف الســـكلر فـــي البحرين 
والمســـاهمة في تنفيـــذ أبرز المشـــروعات 

والبرامج في القطاع الصحي.

وخـــالل اللقـــاء، قدم زكريـــا الكاظم عرضا 
موجزا عـــن أهم مالمح الدليل اإلرشـــادي 
الشـــامل الـــذي يعد النـــوع األول من نوعه 
بالعالـــم فـــي 2000 صفحـــة توثـــق مرجعا 
الرؤيـــة  صاحبـــة  البحريـــن  لجعـــل  مهمـــا 
والتجربـــة الـــذي يعتـــد بهـــا، حيـــث يقـــدم 
الدليـــل اإلطـــار العـــام والشـــامل للرعايـــة 
لمريـــض الســـكلر بالخصوص إلـــى مقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة حديثي االنخـــراط في 
رعايـــة مريـــض الســـكلر أو الباحثيـــن فـــي 
المجـــال الطبـــي المتعلـــق بمريض الســـكلر 

في الرعاية الصحية الشاملة.

بـــدوره، أكـــد األمين العام لجميعة الســـكلر 
ريـــادة البحريـــن في مجـــال رعاية مريض 
الســـكلر، حيث يوثق هـــذا الدليل التجربة 
بجانـــب  العلميـــة  األوســـاط  فـــي  لتكـــون 
حيـــث  العالميـــة،  والبحـــوث  التجـــارب 
اجتهـــدت الجمعيـــة بفريقهـــا الطبـــي على 
تقديـــم دليل هو األول من نوعه صادر من 
جمعيـــة أهلية، وهو أحد ثمار التعاون بين 

الجمعية والقطاع الصحي.
وفي ختام اللقاء أعرب الكاظم عن خالص 
شـــكره وتقديـــره لرئيس المجلـــس األعلى 
للصحة على حســـن االســـتقبال، سائالً هللا 
العلـــي القديـــر لـــه كل التوفيـــق والنجـــاح 
فـــي مواصلة خطط التطوير الشـــاملة في 
القطاع الطبي واستمرار التعاون المشترك 
لتحقيـــق األهـــداف الصحيـــة علـــى أكمـــل 
وجـــه. حضر اللقاء األميـــن العام للمجلس 
النواخـــذة،  إبراهيـــم  للصحـــة  األعلـــى 
واختصاصيا أمـــراض الدم الوراثية جعفر 

آل طوق وسيد شرف المشعل.

المنامة - وزارة الصحة

“التخصصي” واجهة الطب في البحرين ويدار بأيٍد مخلصة
وزيرة الصحة تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين... عرداتي:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، الجهود 
المتميـــزة التـــي يقوم بها القطـــاع الخاص 
فـــي مســـارات   كشـــريك رئيســـي وفّعـــال 
التنميـــة، منوهـــة بدوره المهـــم والملحوظ 
في دعم القطاع الصحي بمملكة البحرين، 
بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  أهميـــة  ومؤكـــدة 
القطاعيـــن العام والخـــاص لتقديم أفضل 
الخدمات الصحية، بما فيه تطوير القطاع 

الصحي بأكمله.
جاء ذلك خالل اســـتقبالها، بمكتبها بمبنى 
العضـــو  أمـــس،  صبـــاح  الصحـــة،  وزارة 
المنتدب لمستشـــفى البحرين التخصصي 

قاسم عرداتي والوفد المرافق.
وخالل اللقاء، أشادت وزيرة الصحة بدور 
مستشفى البحرين التخصصي في تقديم 
الخدمـــات الصحية للمجتمع، مشـــيرة إلى 
حـــرص الوزارة على دعم جميع المشـــاريع 

والبرامج النوعيـــة والمتقدمة في المجال 
الصحي، والذي تعود بالفائدة على الوطن 

والمواطن.
المنتـــدب  العضـــو  الوزيـــرة،  هنـــأت  كمـــا 
لمستشـــفى البحريـــن التخصصـــي والوفد 
المستشـــفى  احتفـــال  بمناســـبة  المرافـــق 
بذكـــرى مـــرور 20 عاًما على تأسيســـه وما 
رافقـــه من تطور وازدهار جعله قادرًا على 

تقديـــم أعلى مســـتويات الرعايـــة الطبية، 
الخاصـــة  المستشـــفيات  أهميـــة  مؤكـــدة 
ودورهـــا فـــي تطويـــر الخدمـــات الصحية 

بمملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن قاســـم عرداتـــي العضو 
المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي، 
الدعم المســـتمر الـــذي يحظى بـــه القطاع 
والـــذي  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  الصحـــي 

ورفـــده  القطـــاع  تطويـــر  علـــى  ينعكـــس 
بأفضـــل المخرجات، مؤكًدا أن مستشـــفى 
البحريـــن التخصصـــي يحـــرص دائًما على 
تبني اســـتراتيجية توجيه االســـتثمار في 
هذا القطاع المهم؛ من أجل تحقيق تكامل 
الخدمات الصحية في المملكة، كما يتبنى 
المستشـــفى العديـــد من االســـتراتيجيات 
التـــي من شـــأنها أن تعـــزز دور التنافســـية 
التي تضمن اســـتمرارية جـــودة الخدمات 
الطبيـــة. وأشـــار إلى أن المستشـــفى يعمل 
علـــى تحقيـــق أهـــداف أساســـية وخطـــط 
مســـتقبلية باعتبـــاره واجهـــة للطـــب فـــي 
مملكـــة البحرين وصرح وطنـــي ُيدار بأيٍد 

مخلصة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أكـــد عرداتـــي أهمية 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز 
والخاص بما ُيسهم في االرتقاء بالخدمات 

الصحية المقدمة في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الصحة

تجربة البحرين في البيانات االجتماعية تحظى بإشادة 23 دولة
نظير الجهود االستثنائية للفريق الوطني الطبي في التصدي لكورونا... “الصحة”:

حظيـــت مملكـــة البحريـــن بإشـــادة عالمية واســـعة، حيث 
حازت على تقدير أكثر من 23 دولة من دول إقليم شـــرق 
المتوســـط وشـــمال إفريقيا، نظًرا لجهـــود الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19”، والذي عمل 
علـــى تحويـــل التحديات إلـــى فرٍص مســـتقبلية،  من أجل 
ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة 
وأعلـــى كفـــاءة لجميع أفـــراد وفئـــات المجتمـــع خصوصا 
فـــي الظروف االســـتثنائية التي فرضها االنتشـــار العالمي 
للجائحـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن خدمـــات صحيـــة وعالجيـــة 

تتفاعل بشكل دائم وفّعال مع المستجدات.
جاء ذلك، خالل مشاركة وفد من وزارة الصحة والمتمثل 
فـــي إدارة الصحـــة العامـــة وإدارة تعزيـــز الصحـــة وإدارة 
االتصـــال وممثـــل من مركز االتصال الوطنـــي، إضافة إلى 
ممثـــل من المكتب اإلقليمي لشـــرق المتوســـط في مملكة 
البحريـــن، فـــي االجتماع اإلقليمي المشـــترك األول لتعزيز 
نظم التواصل بشـــأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في 
بلدان إقليم شـــرق المتوســـط، والشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا، والـــذي ُعقـــد بتنســـيق بيـــن المكتـــب اإلقليمـــي 
ومكتـــب  المتوســـط،  لشـــرق  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 

اليونيســـف اإلقليمي للشـــرق األوسط وشمال إفريقيا في 
القاهرة بجمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 23 إلى 
27 أكتوبـــر الجاري. كما تم عـــرض تجربة مملكة البحرين 
حول اســـتخدام البيانات االجتماعية والســـلوكية لتحفيز 
االســـتجابة المجتمعيـــة خـــالل جائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، واســـتعراض أبرز وسائل التواصل والتوعية 
التي تم من خاللها نشـــر اإلرشادات والمعلومات الخاصة 
الحملـــة  19( ضمـــن  بجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، باإلضافة 

إلى عرض سبل تفعيل المشاركة المجتمعية.

المنامة - وزارة الصحة

وزير خارجية الفاتيكان
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