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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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وتــــــمــــــيــــــز الـــــــمـــــــعـــــــرض هــــــذا 
الـــعـــام بــشــمــولــيــتــه وتـــنـــوع أركـــانـــه 
وجـــــودة مــنــتــجــاتــه، حــيــث تضمن 
واألوانــي  والــمــأكــوالت  الملبوسات 
رواد  فيها  شــارك  التي  والمقاهي، 

األعمال والمتاجر المحلية. 
ــت رئــيــســة  ــ ــحـ ــ بــــــدورهــــــا، أوضـ
ــبـــر الــشــيــخــة  ــلـ جـــمـــعـــيـــة الـــــنـــــور لـ
أن  خليفة  آل  محمد  بنت  لمياء 
المعرض الرمضاني الخيري أهاًل 

رمضان الذي ترعاه سمو الشيخة 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــنــت  ثــاجــبــة 
ــايـــة  ســـنـــوًيـــا يــســهــم فـــي دعــــم ورعـ
الخير  المحتاجة في شهر  األسر 
أعــاده اهلل علينا وعليكم  والعطاء 

بالخير.
عن  لــمــيــاء  الشيخة  وأعــربــت 
لدن  من  الطيبة  للرعاية  شكرها 
بنت سلمان  الشيخة ثاجبة  سمو 
لها  كــان  لما  خليفة  آل  حمد  بــن 

إنــجــاح هذه  مــن األثـــر الكبير فــي 
الفعالية، كما أثنت على الحضور 

الكريم.
إلبــراز  سعادتها  عــن  وأعــربــت 
المهرجان أعمال رائدات االعمال 

مـــن خــــالل مشغل  الــبــحــريــنــيــات 
ــات  ــيـ الــــبــــر الــــــــذي يـــنـــتـــج الـــجـــالبـ
ــال الـــيـــدويـــة  ــ ــغـ ــ والـــمـــالبـــس واألشـ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه االســتــفــادة من 
ريعها  لمساهمة  المنتجات  هــذه 

ــال الـــخـــيـــريـــة، ما  ــمــ لــصــالــح األعــ
فـــي تنفيذ  بــشــكــل جــلــي  يــســاعــد 
االستراتيجية  الجمعية  خــطــط 
ــدات ألكـــبـــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـــــن تــــقــــديــــم مـ
البحريني  المجتمع  من  شريحة 

المحتاجة في  البحرينية  واألسر 
االنــســانــيــة من  الــمــجــاالت  جميع 
رعـــايـــة أيـــتـــام ومــســاعــدة الــفــقــراء 

والمحتاجين.
وأثــنــت الــشــيــخــة لــمــيــاء على 

مهرجان  في  المشاركين  مشاركة 
أهاًل رمضان 22 وأعضاء الجمعية 
ــذا الــمــعــرض،  الــقــائــمــيــن عــلــى هــ
األهم في  العامل  لهم  كان  الذين 

نجاح هذه الفعالية.
ــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت نــائــبــة  ــ مـ
لــولــوة  الشيخة  الجمعية  رئــيــســة 
خليفة  آل  عــلــي  بــن  خليفة  بــنــت 
للبر  النور  جمعية  مساهمة  على 
ــــي رفــــــع الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي  فـ
المجتمع  في  المحتاجة  للفئات 
ــالل تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ مــــن خــ
كافة  فيها  يساهم  التي  الخيرية 

الشرائح المجتمعية.
ــوة أن  ــولــ وذكـــــــرت الـــشـــيـــخـــة لــ
مــــهــــرجــــان أهــــــال رمــــضــــان يــســهــم 
ــات األســـــر  ــاجــ ــيــ ــتــ فـــــي تـــوفـــيـــر احــ
ــتــــجــــات  ــنــ الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة مــــــــن مــ

ومــــســــاعــــدات، حــيــث يــغــطــي أكــثــر 
مــــــن الـــــفـــــي أســـــــــــرة، فــــــي الــــوقــــت 
مساهمة  إلــى  فيه  تطرقت  الـــذي 
الـــمـــشـــاريـــع الـــخـــيـــريـــة لــلــجــمــعــيــة 
ــدود من  ــحـ ــي دعــــم عــــدد غــيــر مـ فـ

المحتاجين والفقراء.
ــان ســـيـــف رئــيــســة  ــنـ ــالــــت حـ وقــ
واللجنة  الــعــامــة  الــعــالقــات  لجنة 
االعالمية بجمعية النور إن فعالية 
ــان الـــتـــي تـــقـــام ســنــويــًا  أهــــال رمـــضـ
تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان 
النور  جمعية  وتنظمها  المبارك، 
للبر والتي تحرص على اإلشراف 
عليها الشيخة لمياء بنت محمد 
آل خــلــيــفــة رئــيــســة جــمــعــيــة الــنــور 
الريع  للبر، يتم من خاللها جمع 
الخيري لصالح األعمال الخيرية 

واألسر البحرينية المحتاجة.

} سمو الشيخة ثاجبة ترعى المعرض الرمضاني الخيري.

للبر« »ب��ال��ن��ور  رم�����ض��ان«  »�أه����ا  م��ه��رج��ان  تفتتح  ث��اج��ب��ة  �ل�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و 
ال����م����ه����رج����ان ي���غ���ط���ي اأك�����ث�����ر م�����ن األ�����ف�����ي اأ�������ش������رة م���ح���ت���اج���ة ف�����ي ال�������ش���ه���ر ال���ك���ري���م

كتبت- زينب إسماعيل 
تصوير- روي ماثيوس 

بن  سلمان  بنت  ثاجبة  الشيخة  سمو  مــن  كريمة  رعــايــة  تحت 
الرمضاني  المعرض  للبر  الــنــور  جمعية  نظمت  خليفة،  آل  حمد 

الخيري »أهال رمضان« استقباال للشهر الكريم.

الــتــقــى وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، رئــيــس 
لذوي  البحرينية  المحفزين  إدارة جمعية  مجلس 
اإلعاقة، السيد رياض أحمد المرزوق، بحضور عدد 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكتبه 

بالوزارة.
أهداف  أبرز  المرزوق  استعرض  اللقاء  وخالل 
الجمعية الرامية إلى توفير الدعم والمساندة لفئة 
ومنها  الــعــزيــمــة(،  )ذوي  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
تشجيع وتحفيز من حالت ظروفهم دون استكمال 
مــســيــرتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، إلـــى جــانــب تــوفــيــر الــدعــم 
العزيمة وتمكينها  والمساندة للمرأة من فئة ذوي 

مــن االســتــقــالل االقــتــصــادي مــن خـــالل الحصول 
تقدير  عــن  أعــرب  عمل مالئمة، حيث  فــرص  على 
الــوزارة لتمكينها  تلقاه من  الذي  الجمعية للدعم 

من تحقيق أهدافها اإلنسانية.
وقد أشاد حميدان بجهود الجمعية اإلنسانية 
والــتــنــمــويــة ومــســاهــمــتــهــا فـــي مــجــال تــمــكــيــن ذوي 
الــــــوزارة لــجــهــود منظمات  الــعــزيــمــة، مـــؤكـــدا دعـــم 
االجــتــمــاعــي  بــواجــبــهــا  لــلــقــيــام  الــمــدنــي  المجتمع 
فئة  خــاصــة  المجتمعية،  الــشــرائــح  مختلف  تــجــاه 
ذوي اإلعاقة، الفتا إلى أهمية الشراكة المجتمعية 
اإلنسانية  األهــــداف  تحقيق  إلــى  ــواًل  وصـ الفاعلة 

النبيلة وتقديم خدمات تنموية مستدامة.

رحب  االجتماع  مستهل  وفي 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
بــمــمــثــلــي مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق، 
مؤكدًا أن قطاع الرعاية الصحية 
في المملكة يشهد تطورًا مستمرًا 
بــفــضــل الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود من 
جــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد استعرض الشيخ محمد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة مــشــروع 
مشروع  فــي  التدريجي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التسيير 
سيطبق  الـــذي  األولــيــة  الصحية 

ــي الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى بـــصـــورة  ــ فـ
المحرق  محافظة  فــي  تجريبية 
ــًا عـــلـــى جــمــيــع  ــاعــ ــبــ ــم يـــعـــمـــم تــ ــ ثـ

محافظات المملكة.
وأشار إلى التقدم المحرز في 
الصحي  الضمان  برنامج  تنفيذ 
الوطني الذي يهدف إلى تحقيق 
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـ
في  والتنافسية  الــجــودة  وتــعــزيــز 
تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة بما 

يلبي تطلعات المستفيدين. 
الــتــســيــيــر  ــروع  ــشــ مــ أن  وأكــــــد 
برنامج  مع  متوافقًا  يأتي  الذاتي 
عمل الحكومة وتجسيد األهداف 
الــمــنــبــثــقــة مـــن الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ ــذ  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ 2030م 

الــوطــنــيــة الــرامــيــة إلـــى مــواصــلــة 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها 
بجودة عالية وفق مبادئ العدالة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة واالســـــتـــــدامـــــة كـــان 
المرتكز األساسي إلطالق برنامج 
ــتـــي(- الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي  )صـــحـ
لتطوير الرعاية الصحية بمملكة 

البحرين.
الرئيس  قــدمــت  مــن جــانــبــهــا 
ــة  ــايــ ــرعــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــمــــراكــــز الــ
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــة األولـ
ــواد شـــرحـــًا عن  جــلــيــلــة الــســيــد جــ
آلـــيـــة الــتــســيــيــر الـــذاتـــي ومـــراحـــل 
ــا مــفــصــاًل عن  الــتــطــبــيــق، وشـــرحـ
تطبيقها  يــتــم  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات 

على المراكز الستة في محافظة 
التطبيقية  والخطوات  المحرق، 
ــر  ــتــ ــي تـــشـــمـــل بــــرنــــامــــج »اخــ ــ ــتـ ــ الـ
المراكز  بعض  وتحويل  طبيبك« 
للحاالت  الصحية  الــرعــايــة  إلـــى 
أهـــداف  بــيــنــت  كــمــا  المستعجلة، 
المشروع والنتائج المرجوة منه.

ــارك بــن  ــ ــبــ ــ تـــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مــ
بــوزارة  الــمــدارس  لشؤون  العام  المدير  أحمد 
تطبيق  لمتابعة  اجتماعًا  والتعليم  التربية 
الجديدة  الوظيفي  والتطور  الترقية  معايير 
بالمدارس  االجتماعي  اإلرشاد  الختصاصيي 

الحكومية.
وخــــالل االجــتــمــاع، اســتــعــرضــت الــدكــتــور 
منى محمد البلوشي مستشار اإلرشاد النفسي 

واالجتماعي الطالبي بقطاع شؤون المدارس، 
ــداث وتــصــمــيــم  ــحـ ــتـ الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة السـ
الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة الخــتــصــاصــيــي اإلرشــــاد 
االجــتــمــاعــي بـــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، والــتــي 
تضمنت تقديم عدد من المستويات األساسية 
والــمــتــقــدمــة مـــن الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــتــي 
الختصاصيي  الوظيفية  والـــدرجـــة  تتناسب 
المهارات  على  وتحتوي  االجتماعي،  اإلرشــاد 

لشاغلي  والمتقدمة  والمتوسطة  التمهيدية 
هذه الوظيفة.

ــد تم  ــه قـ ــورة الــبــلــوشــي أنــ ــتـ ــدكـ وبــيــنــت الـ
فريق  لتشكيل  البحرين  التنسيق مع جامعة 
مــشــتــرك مـــن الــمــخــتــصــيــن فـــي عــلــم الــنــفــس 
للبدء  والجامعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين 
ضمن  الــمــالئــم  العلمي  المحتوى  وضــع  فــي 
هـــذه الـــــدورات الــتــدريــبــيــة، بحيث يــتــم الــبــدء 

متطلب  عــن  تغني  التي  التمهين  عملية  فــي 
الــدبــلــوم الــتــربــوي اعــتــبــارًا مــن الــعــام الــجــاري 
ــتـــطـــور  والـ الـــتـــرقـــي  عــمــلــيــة  وتـــســـهـــل   ،2022

الوظيفي وفق مسار علمي متخصص.
حبيب  كفاية  األســتــاذة  االجــتــمــاع  حضر 
العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، 
واألستاذ محمد غانم زايد مدير إدارة الموارد 

البشرية، وعدد من رؤساء األقسام.

كتبت فاطمة علي:
في   »19 »كوفيد  كورونا  من  التعافي  معدالت  سجلت 
خالل  عالية  مستويات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
تــزامــن  بــلــغــت %97.6،  اذ  بــشــكــل الفـــت  الــمــاضــيــة  االيــــام 
لسكان  المعطاة  كورونا  لقاح  جرعات  عــدد  ارتفاع  معها 
وذلــك  ألــف جــرعــة،  و760  110 ماليين  الــى  الخليج  دول 
وفق احدث االرقام المعلنة في الحساب الرسمي لمركز 

االحصاء الخليجي في مواقع التواصل االجتماعي.
وبينت االحصائيات المنشورة عبر موقعه الرسمي أن 
مؤشر حدة »كوفيد 19« في دول مجلس التعاون انخفض 
الى 5.5 بما يشير إلى تدني حدة الجائحة وفق المؤشر 
بكورونا  الــمــؤكــدة  االصــابــات  عــدد  أن  الــصــحــي، موضحا 
السبت  حــتــى  بــلــغ  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
الماضي 3.542.641 إصابة، بينما وصل اجمالي حاالت 
بحاالت  يتعلق  وفيما  حــالــة،   3.457.950 الــى  التعافي 
الوفاة بينت االحصائيات بلوغها 20.259 حالة حتى 13 

مارس الجاري.
وأشار المركز في رسم بياني نشره في حسابه الرسمي 
الى ان نسبة التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي 
النسبة  بلغت  فيما  إجمالي اإلصابات،  بلغت 97.6% من 
العربية  بالمملكة  و%97.6   %97.2 البحرين  مملكة  في 
االمــارات  بدولة  و%96  الكويت  بدولة  و%98.9  السعودية 

العربية و99% في قطر و98.1% في سلطنة عمان. 

} جانب من اللقاء.

} رئيس األعلى للصحة مع ممثلي محافظة المحرق.

وزير �لعمل يلتقي �إد�رة جمعية �لمحفزين لذوي �لعزيمة

رئي�س �لأعلى لل�ضحة يطلع ممثلي �لمحرق على تطور�ت م�ضروع �لت�ضيير �لذ�تي لمر�كز �لرعاية
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  عقد 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة صــبــاح أمـــس )اإلثـــنـــيـــن( اجــتــمــاعــًا 
بمشاركة كل من العميد عبداهلل بن خليفة الجيران نائب محافظ 
مجلس  عضو  العشيري  هشام  الدكتور  والنائب  المحرق  محافظة 
النواب وأعضاء مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية وعدد 
التطبيق  قــرب  بــشــأن  وذلـــك  الصحي  الــقــطــاع  فــي  المسؤولين  مــن 
التجريبي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

في محافظة المحرق.

و�ضع �لمحتوى �لعلمي للدور�ت �لتدريبية بين وز�رة �لتربية وجامعة �لبحرين

بلغت في مملكة البحرين %97.6..

م�������ض���ت���وي���ات ع����ال����ي����ة ل����م����وؤ�����ض����ر�ت 
�ل��ت��ع��اف��ي م���ن ك����ورون����ا ب�����دول �ل��خ��ل��ي��ج 

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ــلـــي حــــمــــيــــدان أن  جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عـ
صاحب  حضرة  لــرؤى  تحقيقا  الحكومة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
واهتمام  ومتابعة  المفدى،  البالد  عاهل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ودعمهما  اهتمامها  بــالــغ  تــولــي  ــوزراء،  ــ الـ
مستواهم  وتــعــزيــز  لــلــمــواطــنــيــن،  الـــدائـــم 

المعيشي وتحقيق تطلعاتهم.
وأشــــار حــمــيــدان إلـــى حـــرص الــــوزارة 
الملكي  السمو  صــاحــب  أمــر  تنفيذ  على 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكليف 
االجــتــمــاعــيــة  والـــتـــنـــمـــيـــة  الـــعـــمـــل  وزارة 
بــمــضــاعــفــة قــيــمــة مــخــصــصــات الــضــمــان 
االجتماعي التي يستفيد منها ما يقارب 
17 ألــــف أســـــرة بــحــريــنــيــة مــمــن تــصــرف 
لــهــا مــســتــحــقــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي، 
الذي  اإلعاقة  قيمة مخصص  ومضاعفة 
ــا مــن  ــفـ ــارب 13 ألـ ــقــ ــا يــ يــســتــفــيــد مـــنـــه مــ
في  المسجلين  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
قوائم وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
وتــخــصــيــص مــيــزانــيــة لــتــنــفــيــذ األمـــريـــن 
الـــكـــريـــمـــيـــن لـــســـمـــوه بــمــبــلــغ يـــتـــجـــاوز 6 
مــاليــيــن ديــنــار بــحــريــنــي، وأن يــتــم صــرف 

هـــذه اإلعـــانـــات الــمــضــاعــفــة فــي منتصف 
شــهــر مـــــارس الــــجــــاري، وذلـــــك بــمــنــاســبــة 
قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا 
العمل  وزارة  أن  الــشــأن  هــذا  فــي  حميدان 
والتنمية االجتماعية باشرت فورا بتنفيذ 
أمـــر ســمــوه وســـوف يــتــم تــحــويــل المبالغ 
المستحقين  لــلــمــواطــنــيــن  الــمــســتــحــقــة 
لمساعدة الضمان االجتماعي ومخصص 
 15 الــيــوم  بتاريخ  فــي حساباتهم  اإلعــاقــة 

مارس الجاري. 
ســوف  المضاعفة  الــمــبــالــغ  أن  علما 
ــقـــدرة بـــــــ10% على  تــتــضــمــن الــــزيــــادة الـــمـ
مــســاعــدة الــضــمــان االجــتــمــاعــي، الــتــي تم 
إقـــرارهـــا وصــرفــهــا بــــدءا مـــن شــهــر يناير 
تــقــرر  الــتــي  ــادات  ــزيــ الــ إلـــى جــانــب   ،2022

صرفها على عالوة الدعم المالي.
وقال حميدان إن أمر صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــــرب شـــهـــر رمـــضـــان  ــذي يـــتـــزامـــن مــــع قـ ــ الــ
ويأتي  سموه،  على  بجديد  ليس  الكريم، 
البالغ  سموه  واهتمام  عــادتــه،  على  جريا 
المعيشي  الــمــســتــوى  بتعزيز  والمستمر 
لــلــمــواطــنــيــن، وخــــاصــــة لــلــفــئــات األكـــثـــر 
احــتــيــاجــا فــي الــمــجــتــمــع، وذلـــك فــي ظل 
مــتــابــعــة ســـمـــوه الـــمـــبـــاشـــرة والــمــســتــمــرة 

لــظــروفــهــم الــمــعــيــشــيــة، وســعــيــه الـــدائـــم 
لــضــمــان الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــيــن 

وتلبية احتياجاهم في كل المناسبات.
عـــــــدد  أن  حــــــــمــــــــيــــــــدان  وأوضــــــــــــــــــــح 
ــدة الــضــمــان  ــاعـ ــسـ ــن مـ الــمــســتــفــيــديــن مــ
أســرة من  ألــف   17 يبلغ نحو  االجتماعي 
الــفــئــات الــتــي حــددهــا الــقــانــون رقــم )18( 
االجتماعي،  الضمان  بشأن   2008 لسنة 
ليس  أو  للدخل،  مصدرا  تمتلك  ال  التي 
تعتمد عليه في تسيير  كــاٍف  لديها دخل 
شؤون معيشتها اليومية، وتشمل األسرة، 
المسن،  الــمــهــجــورة،  المطلقة،  األرمـــلـــة، 
غير  البنت  الــمــعــاق،  العمل،  عــن  العاجز 
ــولـــد الــيــتــيــم، مـــؤكـــدا أنــه  الــمــتــزوجــة، والـ
يــتــجــاوز 3 ماليين  تــحــويــل مــبــلــغ  ســيــتــم 
حساباتهم  إلى  بحريني  دينار  ألف  و530 

المصرفية. 
وفيما يتعلق بمخصص اإلعاقة قال 
وزير العمل والتنمية االجتماعية إن هذه 
لمستحقيها  تـــصـــرف  الـــتـــي  الــمــســاعــدة 
بقيمة )100( دينار شهريا، سوف تتضاعف 
إلـــى 200 ديــنــار بــمــنــاســبــة شــهــر رمــضــان، 
ــرار الــــــــوزاري رقــــم )24(  ــقــ وذلـــــك وفــــق الــ
استحقاق  مــعــايــيــر  بــشــأن  2008م،  لــســنــة 
مخصص األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي 

اإلعاقة  لتشمل  اإلعــاقــات  تصنيف  حــدد 
الــجــســديــة، اإلعـــاقـــة الــذهــنــيــة، اإلعـــاقـــة 

الــبــصــريــة، اإلعـــاقـــة الــســمــعــيــة، الــتــوحــد، 
الشلل الدماغي، واإلعاقات المتعددة.

تنفيذ فوري لأمر �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء 

تحويل �لمبالغ �لم�ضاعفة للم�ضتحقين من م�ضاعدة �ل�ضمان �لجتماعي ومخ�ض�س �لإعاقة �ليوم
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وتــــــمــــــيــــــز الـــــــمـــــــعـــــــرض هــــــذا 
الـــعـــام بــشــمــولــيــتــه وتـــنـــوع أركـــانـــه 
وجـــــودة مــنــتــجــاتــه، حــيــث تضمن 
واألوانــي  والــمــأكــوالت  الملبوسات 
رواد  فيها  شــارك  التي  والمقاهي، 

األعمال والمتاجر المحلية. 
ــت رئــيــســة  ــ ــحـ ــ بــــــدورهــــــا، أوضـ
ــبـــر الــشــيــخــة  ــلـ جـــمـــعـــيـــة الـــــنـــــور لـ
أن  خليفة  آل  محمد  بنت  لمياء 
المعرض الرمضاني الخيري أهاًل 

رمضان الذي ترعاه سمو الشيخة 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــنــت  ثــاجــبــة 
ــايـــة  ســـنـــوًيـــا يــســهــم فـــي دعــــم ورعـ
الخير  المحتاجة في شهر  األسر 
أعــاده اهلل علينا وعليكم  والعطاء 

بالخير.
عن  لــمــيــاء  الشيخة  وأعــربــت 
لدن  من  الطيبة  للرعاية  شكرها 
بنت سلمان  الشيخة ثاجبة  سمو 
لها  كــان  لما  خليفة  آل  حمد  بــن 

إنــجــاح هذه  مــن األثـــر الكبير فــي 
الفعالية، كما أثنت على الحضور 

الكريم.
إلبــراز  سعادتها  عــن  وأعــربــت 
المهرجان أعمال رائدات االعمال 

مـــن خــــالل مشغل  الــبــحــريــنــيــات 
ــات  ــيـ الــــبــــر الــــــــذي يـــنـــتـــج الـــجـــالبـ
ــال الـــيـــدويـــة  ــ ــغـ ــ والـــمـــالبـــس واألشـ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه االســتــفــادة من 
ريعها  لمساهمة  المنتجات  هــذه 

ــال الـــخـــيـــريـــة، ما  ــمــ لــصــالــح األعــ
فـــي تنفيذ  بــشــكــل جــلــي  يــســاعــد 
االستراتيجية  الجمعية  خــطــط 
ــدات ألكـــبـــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـــــن تــــقــــديــــم مـ
البحريني  المجتمع  من  شريحة 

المحتاجة في  البحرينية  واألسر 
االنــســانــيــة من  الــمــجــاالت  جميع 
رعـــايـــة أيـــتـــام ومــســاعــدة الــفــقــراء 

والمحتاجين.
وأثــنــت الــشــيــخــة لــمــيــاء على 

مهرجان  في  المشاركين  مشاركة 
أهاًل رمضان 22 وأعضاء الجمعية 
ــذا الــمــعــرض،  الــقــائــمــيــن عــلــى هــ
األهم في  العامل  لهم  كان  الذين 

نجاح هذه الفعالية.
ــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت نــائــبــة  ــ مـ
لــولــوة  الشيخة  الجمعية  رئــيــســة 
خليفة  آل  عــلــي  بــن  خليفة  بــنــت 
للبر  النور  جمعية  مساهمة  على 
ــــي رفــــــع الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي  فـ
المجتمع  في  المحتاجة  للفئات 
ــالل تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ مــــن خــ
كافة  فيها  يساهم  التي  الخيرية 

الشرائح المجتمعية.
ــوة أن  ــولــ وذكـــــــرت الـــشـــيـــخـــة لــ
مــــهــــرجــــان أهــــــال رمــــضــــان يــســهــم 
ــات األســـــر  ــاجــ ــيــ ــتــ فـــــي تـــوفـــيـــر احــ
ــتــــجــــات  ــنــ الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة مــــــــن مــ

ومــــســــاعــــدات، حــيــث يــغــطــي أكــثــر 
مــــــن الـــــفـــــي أســـــــــــرة، فــــــي الــــوقــــت 
مساهمة  إلــى  فيه  تطرقت  الـــذي 
الـــمـــشـــاريـــع الـــخـــيـــريـــة لــلــجــمــعــيــة 
ــدود من  ــحـ ــي دعــــم عــــدد غــيــر مـ فـ

المحتاجين والفقراء.
ــان ســـيـــف رئــيــســة  ــنـ ــالــــت حـ وقــ
واللجنة  الــعــامــة  الــعــالقــات  لجنة 
االعالمية بجمعية النور إن فعالية 
ــان الـــتـــي تـــقـــام ســنــويــًا  أهــــال رمـــضـ
تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان 
النور  جمعية  وتنظمها  المبارك، 
للبر والتي تحرص على اإلشراف 
عليها الشيخة لمياء بنت محمد 
آل خــلــيــفــة رئــيــســة جــمــعــيــة الــنــور 
الريع  للبر، يتم من خاللها جمع 
الخيري لصالح األعمال الخيرية 

واألسر البحرينية المحتاجة.

} سمو الشيخة ثاجبة ترعى المعرض الرمضاني الخيري.

للبر« »ب��ال��ن��ور  رم�����ض��ان«  »�أه����ا  م��ه��رج��ان  تفتتح  ث��اج��ب��ة  �ل�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و 
ال����م����ه����رج����ان ي���غ���ط���ي اأك�����ث�����ر م�����ن األ�����ف�����ي اأ�������ش������رة م���ح���ت���اج���ة ف�����ي ال�������ش���ه���ر ال���ك���ري���م

كتبت- زينب إسماعيل 
تصوير- روي ماثيوس 

بن  سلمان  بنت  ثاجبة  الشيخة  سمو  مــن  كريمة  رعــايــة  تحت 
الرمضاني  المعرض  للبر  الــنــور  جمعية  نظمت  خليفة،  آل  حمد 

الخيري »أهال رمضان« استقباال للشهر الكريم.

الــتــقــى وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، رئــيــس 
لذوي  البحرينية  المحفزين  إدارة جمعية  مجلس 
اإلعاقة، السيد رياض أحمد المرزوق، بحضور عدد 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكتبه 

بالوزارة.
أهداف  أبرز  المرزوق  استعرض  اللقاء  وخالل 
الجمعية الرامية إلى توفير الدعم والمساندة لفئة 
ومنها  الــعــزيــمــة(،  )ذوي  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
تشجيع وتحفيز من حالت ظروفهم دون استكمال 
مــســيــرتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، إلـــى جــانــب تــوفــيــر الــدعــم 
العزيمة وتمكينها  والمساندة للمرأة من فئة ذوي 

مــن االســتــقــالل االقــتــصــادي مــن خـــالل الحصول 
تقدير  عــن  أعــرب  عمل مالئمة، حيث  فــرص  على 
الــوزارة لتمكينها  تلقاه من  الذي  الجمعية للدعم 

من تحقيق أهدافها اإلنسانية.
وقد أشاد حميدان بجهود الجمعية اإلنسانية 
والــتــنــمــويــة ومــســاهــمــتــهــا فـــي مــجــال تــمــكــيــن ذوي 
الــــــوزارة لــجــهــود منظمات  الــعــزيــمــة، مـــؤكـــدا دعـــم 
االجــتــمــاعــي  بــواجــبــهــا  لــلــقــيــام  الــمــدنــي  المجتمع 
فئة  خــاصــة  المجتمعية،  الــشــرائــح  مختلف  تــجــاه 
ذوي اإلعاقة، الفتا إلى أهمية الشراكة المجتمعية 
اإلنسانية  األهــــداف  تحقيق  إلــى  ــواًل  وصـ الفاعلة 

النبيلة وتقديم خدمات تنموية مستدامة.

رحب  االجتماع  مستهل  وفي 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
بــمــمــثــلــي مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق، 
مؤكدًا أن قطاع الرعاية الصحية 
في المملكة يشهد تطورًا مستمرًا 
بــفــضــل الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود من 
جــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد استعرض الشيخ محمد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة مــشــروع 
مشروع  فــي  التدريجي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التسيير 
سيطبق  الـــذي  األولــيــة  الصحية 

ــي الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى بـــصـــورة  ــ فـ
المحرق  محافظة  فــي  تجريبية 
ــًا عـــلـــى جــمــيــع  ــاعــ ــبــ ــم يـــعـــمـــم تــ ــ ثـ

محافظات المملكة.
وأشار إلى التقدم المحرز في 
الصحي  الضمان  برنامج  تنفيذ 
الوطني الذي يهدف إلى تحقيق 
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـ
في  والتنافسية  الــجــودة  وتــعــزيــز 
تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة بما 

يلبي تطلعات المستفيدين. 
الــتــســيــيــر  ــروع  ــشــ مــ أن  وأكــــــد 
برنامج  مع  متوافقًا  يأتي  الذاتي 
عمل الحكومة وتجسيد األهداف 
الــمــنــبــثــقــة مـــن الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ ــذ  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ 2030م 

الــوطــنــيــة الــرامــيــة إلـــى مــواصــلــة 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها 
بجودة عالية وفق مبادئ العدالة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة واالســـــتـــــدامـــــة كـــان 
المرتكز األساسي إلطالق برنامج 
ــتـــي(- الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي  )صـــحـ
لتطوير الرعاية الصحية بمملكة 

البحرين.
الرئيس  قــدمــت  مــن جــانــبــهــا 
ــة  ــايــ ــرعــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــمــــراكــــز الــ
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــة األولـ
ــواد شـــرحـــًا عن  جــلــيــلــة الــســيــد جــ
آلـــيـــة الــتــســيــيــر الـــذاتـــي ومـــراحـــل 
ــا مــفــصــاًل عن  الــتــطــبــيــق، وشـــرحـ
تطبيقها  يــتــم  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات 

على المراكز الستة في محافظة 
التطبيقية  والخطوات  المحرق، 
ــر  ــتــ ــي تـــشـــمـــل بــــرنــــامــــج »اخــ ــ ــتـ ــ الـ
المراكز  بعض  وتحويل  طبيبك« 
للحاالت  الصحية  الــرعــايــة  إلـــى 
أهـــداف  بــيــنــت  كــمــا  المستعجلة، 
المشروع والنتائج المرجوة منه.

ــارك بــن  ــ ــبــ ــ تـــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مــ
بــوزارة  الــمــدارس  لشؤون  العام  المدير  أحمد 
تطبيق  لمتابعة  اجتماعًا  والتعليم  التربية 
الجديدة  الوظيفي  والتطور  الترقية  معايير 
بالمدارس  االجتماعي  اإلرشاد  الختصاصيي 

الحكومية.
وخــــالل االجــتــمــاع، اســتــعــرضــت الــدكــتــور 
منى محمد البلوشي مستشار اإلرشاد النفسي 

واالجتماعي الطالبي بقطاع شؤون المدارس، 
ــداث وتــصــمــيــم  ــحـ ــتـ الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة السـ
الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة الخــتــصــاصــيــي اإلرشــــاد 
االجــتــمــاعــي بـــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، والــتــي 
تضمنت تقديم عدد من المستويات األساسية 
والــمــتــقــدمــة مـــن الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــتــي 
الختصاصيي  الوظيفية  والـــدرجـــة  تتناسب 
المهارات  على  وتحتوي  االجتماعي،  اإلرشــاد 

لشاغلي  والمتقدمة  والمتوسطة  التمهيدية 
هذه الوظيفة.

ــد تم  ــه قـ ــورة الــبــلــوشــي أنــ ــتـ ــدكـ وبــيــنــت الـ
فريق  لتشكيل  البحرين  التنسيق مع جامعة 
مــشــتــرك مـــن الــمــخــتــصــيــن فـــي عــلــم الــنــفــس 
للبدء  والجامعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين 
ضمن  الــمــالئــم  العلمي  المحتوى  وضــع  فــي 
هـــذه الـــــدورات الــتــدريــبــيــة، بحيث يــتــم الــبــدء 

متطلب  عــن  تغني  التي  التمهين  عملية  فــي 
الــدبــلــوم الــتــربــوي اعــتــبــارًا مــن الــعــام الــجــاري 
ــتـــطـــور  والـ الـــتـــرقـــي  عــمــلــيــة  وتـــســـهـــل   ،2022

الوظيفي وفق مسار علمي متخصص.
حبيب  كفاية  األســتــاذة  االجــتــمــاع  حضر 
العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، 
واألستاذ محمد غانم زايد مدير إدارة الموارد 

البشرية، وعدد من رؤساء األقسام.

كتبت فاطمة علي:
في   »19 »كوفيد  كورونا  من  التعافي  معدالت  سجلت 
خالل  عالية  مستويات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
تــزامــن  بــلــغــت %97.6،  اذ  بــشــكــل الفـــت  الــمــاضــيــة  االيــــام 
لسكان  المعطاة  كورونا  لقاح  جرعات  عــدد  ارتفاع  معها 
وذلــك  ألــف جــرعــة،  و760  110 ماليين  الــى  الخليج  دول 
وفق احدث االرقام المعلنة في الحساب الرسمي لمركز 

االحصاء الخليجي في مواقع التواصل االجتماعي.
وبينت االحصائيات المنشورة عبر موقعه الرسمي أن 
مؤشر حدة »كوفيد 19« في دول مجلس التعاون انخفض 
الى 5.5 بما يشير إلى تدني حدة الجائحة وفق المؤشر 
بكورونا  الــمــؤكــدة  االصــابــات  عــدد  أن  الــصــحــي، موضحا 
السبت  حــتــى  بــلــغ  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
الماضي 3.542.641 إصابة، بينما وصل اجمالي حاالت 
بحاالت  يتعلق  وفيما  حــالــة،   3.457.950 الــى  التعافي 
الوفاة بينت االحصائيات بلوغها 20.259 حالة حتى 13 

مارس الجاري.
وأشار المركز في رسم بياني نشره في حسابه الرسمي 
الى ان نسبة التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي 
النسبة  بلغت  فيما  إجمالي اإلصابات،  بلغت 97.6% من 
العربية  بالمملكة  و%97.6   %97.2 البحرين  مملكة  في 
االمــارات  بدولة  و%96  الكويت  بدولة  و%98.9  السعودية 

العربية و99% في قطر و98.1% في سلطنة عمان. 

} جانب من اللقاء.

} رئيس األعلى للصحة مع ممثلي محافظة المحرق.

وزير �لعمل يلتقي �إد�رة جمعية �لمحفزين لذوي �لعزيمة

رئي�س �لأعلى لل�ضحة يطلع ممثلي �لمحرق على تطور�ت م�ضروع �لت�ضيير �لذ�تي لمر�كز �لرعاية
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  عقد 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة صــبــاح أمـــس )اإلثـــنـــيـــن( اجــتــمــاعــًا 
بمشاركة كل من العميد عبداهلل بن خليفة الجيران نائب محافظ 
مجلس  عضو  العشيري  هشام  الدكتور  والنائب  المحرق  محافظة 
النواب وأعضاء مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية وعدد 
التطبيق  قــرب  بــشــأن  وذلـــك  الصحي  الــقــطــاع  فــي  المسؤولين  مــن 
التجريبي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

في محافظة المحرق.

و�ضع �لمحتوى �لعلمي للدور�ت �لتدريبية بين وز�رة �لتربية وجامعة �لبحرين

بلغت في مملكة البحرين %97.6..

م�������ض���ت���وي���ات ع����ال����ي����ة ل����م����وؤ�����ض����ر�ت 
�ل��ت��ع��اف��ي م���ن ك����ورون����ا ب�����دول �ل��خ��ل��ي��ج 

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ــلـــي حــــمــــيــــدان أن  جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عـ
صاحب  حضرة  لــرؤى  تحقيقا  الحكومة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
واهتمام  ومتابعة  المفدى،  البالد  عاهل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ودعمهما  اهتمامها  بــالــغ  تــولــي  ــوزراء،  ــ الـ
مستواهم  وتــعــزيــز  لــلــمــواطــنــيــن،  الـــدائـــم 

المعيشي وتحقيق تطلعاتهم.
وأشــــار حــمــيــدان إلـــى حـــرص الــــوزارة 
الملكي  السمو  صــاحــب  أمــر  تنفيذ  على 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكليف 
االجــتــمــاعــيــة  والـــتـــنـــمـــيـــة  الـــعـــمـــل  وزارة 
بــمــضــاعــفــة قــيــمــة مــخــصــصــات الــضــمــان 
االجتماعي التي يستفيد منها ما يقارب 
17 ألــــف أســـــرة بــحــريــنــيــة مــمــن تــصــرف 
لــهــا مــســتــحــقــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي، 
الذي  اإلعاقة  قيمة مخصص  ومضاعفة 
ــا مــن  ــفـ ــارب 13 ألـ ــقــ ــا يــ يــســتــفــيــد مـــنـــه مــ
في  المسجلين  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
قوائم وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
وتــخــصــيــص مــيــزانــيــة لــتــنــفــيــذ األمـــريـــن 
الـــكـــريـــمـــيـــن لـــســـمـــوه بــمــبــلــغ يـــتـــجـــاوز 6 
مــاليــيــن ديــنــار بــحــريــنــي، وأن يــتــم صــرف 

هـــذه اإلعـــانـــات الــمــضــاعــفــة فــي منتصف 
شــهــر مـــــارس الــــجــــاري، وذلـــــك بــمــنــاســبــة 
قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا 
العمل  وزارة  أن  الــشــأن  هــذا  فــي  حميدان 
والتنمية االجتماعية باشرت فورا بتنفيذ 
أمـــر ســمــوه وســـوف يــتــم تــحــويــل المبالغ 
المستحقين  لــلــمــواطــنــيــن  الــمــســتــحــقــة 
لمساعدة الضمان االجتماعي ومخصص 
 15 الــيــوم  بتاريخ  فــي حساباتهم  اإلعــاقــة 

مارس الجاري. 
ســوف  المضاعفة  الــمــبــالــغ  أن  علما 
ــقـــدرة بـــــــ10% على  تــتــضــمــن الــــزيــــادة الـــمـ
مــســاعــدة الــضــمــان االجــتــمــاعــي، الــتــي تم 
إقـــرارهـــا وصــرفــهــا بــــدءا مـــن شــهــر يناير 
تــقــرر  الــتــي  ــادات  ــزيــ الــ إلـــى جــانــب   ،2022

صرفها على عالوة الدعم المالي.
وقال حميدان إن أمر صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــــرب شـــهـــر رمـــضـــان  ــذي يـــتـــزامـــن مــــع قـ ــ الــ
ويأتي  سموه،  على  بجديد  ليس  الكريم، 
البالغ  سموه  واهتمام  عــادتــه،  على  جريا 
المعيشي  الــمــســتــوى  بتعزيز  والمستمر 
لــلــمــواطــنــيــن، وخــــاصــــة لــلــفــئــات األكـــثـــر 
احــتــيــاجــا فــي الــمــجــتــمــع، وذلـــك فــي ظل 
مــتــابــعــة ســـمـــوه الـــمـــبـــاشـــرة والــمــســتــمــرة 

لــظــروفــهــم الــمــعــيــشــيــة، وســعــيــه الـــدائـــم 
لــضــمــان الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــيــن 

وتلبية احتياجاهم في كل المناسبات.
عـــــــدد  أن  حــــــــمــــــــيــــــــدان  وأوضــــــــــــــــــــح 
ــدة الــضــمــان  ــاعـ ــسـ ــن مـ الــمــســتــفــيــديــن مــ
أســرة من  ألــف   17 يبلغ نحو  االجتماعي 
الــفــئــات الــتــي حــددهــا الــقــانــون رقــم )18( 
االجتماعي،  الضمان  بشأن   2008 لسنة 
ليس  أو  للدخل،  مصدرا  تمتلك  ال  التي 
تعتمد عليه في تسيير  كــاٍف  لديها دخل 
شؤون معيشتها اليومية، وتشمل األسرة، 
المسن،  الــمــهــجــورة،  المطلقة،  األرمـــلـــة، 
غير  البنت  الــمــعــاق،  العمل،  عــن  العاجز 
ــولـــد الــيــتــيــم، مـــؤكـــدا أنــه  الــمــتــزوجــة، والـ
يــتــجــاوز 3 ماليين  تــحــويــل مــبــلــغ  ســيــتــم 
حساباتهم  إلى  بحريني  دينار  ألف  و530 

المصرفية. 
وفيما يتعلق بمخصص اإلعاقة قال 
وزير العمل والتنمية االجتماعية إن هذه 
لمستحقيها  تـــصـــرف  الـــتـــي  الــمــســاعــدة 
بقيمة )100( دينار شهريا، سوف تتضاعف 
إلـــى 200 ديــنــار بــمــنــاســبــة شــهــر رمــضــان، 
ــرار الــــــــوزاري رقــــم )24(  ــقــ وذلـــــك وفــــق الــ
استحقاق  مــعــايــيــر  بــشــأن  2008م،  لــســنــة 
مخصص األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي 

اإلعاقة  لتشمل  اإلعــاقــات  تصنيف  حــدد 
الــجــســديــة، اإلعـــاقـــة الــذهــنــيــة، اإلعـــاقـــة 

الــبــصــريــة، اإلعـــاقـــة الــســمــعــيــة، الــتــوحــد، 
الشلل الدماغي، واإلعاقات المتعددة.

تنفيذ فوري لأمر �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء 

تحويل �لمبالغ �لم�ضاعفة للم�ضتحقين من م�ضاعدة �ل�ضمان �لجتماعي ومخ�ض�س �لإعاقة �ليوم

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16062/pdf/1-Supplime/16062.pdf?fixed5587
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/1288548
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288485


P  12

Link

P  18

Link

تتعرض مناطُق كثيرة من العالم العربي في هذه األيام 
السطحية،  الرياح  الغبار مصحوبة بنشاط في  لموجة من 
المرضى وكبار السن واألطفال بشكل  ويتوجب على بعض 
خاص الحرص في هذه الفترة من السنة على عدم التعرض 
الغبار هي  في صحتهم. حساسية  الضار  لتأثيرها  لألتربة 
التعرض  عند  بها  اإلصــابــة  تبدأ  الحساسية  من  شائع  نــوع 
ألي جــزء مــن األتــربــة والــغــبــار، ولــيــس مــن السهل التحكم 
العينين  ــرار  ــمــ ــــف واحــ ــيـــان األنـ الــعــطــس وسـ ويـــعـــد  فــيــهــا، 
األعــراض  بعض  من  التنفس  وصعوبة  والسعال  ودموعهما 

الشائعة لحساسية الغبار.
األنفية  والجيوب  التنفسي  الجهاز  على  الغبار  أضــرار 
مملكة  هذا ألن  مقالنا  في  نستعرض  ما  أهم  هي  والعيون 
يثور  الــذي  الغبار  بموسم  الشهر  هــذا  خــال  تمر  البحرين 

على فترات متقاربة. 
تــزداد األعــراض لديهم خال  التنفسي  مرضى الجهاز 
العواصف الترابية، فالغبار يثير مرض الربو ويسبب ضيق 
ــة بــحــســاســيــة الــصــدر  ــابـ ــراره اإلصـ ــ الــتــنــفــس، ومـــن أهـــم أضــ

والتهاب الرئتين.
المسببة  البكتيريا  ونقل  حمل  تستطيع  الغبار  ذرات 
أخطر  يعتبر  الرئتين  وتليف  الــصــدريــة،  ــراض  األمـ لبعض 
نتيجة الستنشاق  الــتــلــيــف  ويــحــدث  الــغــبــار،  أضــــرار  وأهــــم 
لها  والتي  الرئة  نسيج  إلــى  تصل  التي  األتربة  أنــواع  بعض 
بالتهاب  الفترة  هــذه  تشتهر  كما  التليف.  إحـــداث  خاصية 
من  العين  في  بحساسية  يصاب  وبعضنا  األنفية،  الجيوب 
الغبار المتطاير في الجو ويسبب تهيج األغشية المخاطية 
الدموية  األوعــيــة  فــي  التهاب  يــحــدث  وبالتالي  للملتحمة 
الــمــوجــودة بها وتظهر األعـــراض فــي صــورة احــمــرار ودمــوع 

العين، الشعور بحكة شديدة ونزول إفرازات منها.
ومن النصائح التي يجب اتباعها في هذه الفترة تجنب 
الخروج من المنزل إال للضرورة حتى ال يزداد األمر سوءا، 
واســتــخــدام بــخــاخ لـــرش الــمــاء فــي الــمــنــزل والــحــرص على 
تــنــاول بــعــض األطــعــمــة فــي هـــذه الــفــتــرة مــثــل الــخــضــراوات 
والفواكه الغنية بفيتامين سي وعدم تناول الحلويات ألنها 
من  واإلكــثــار  والــصــدر  الجسم  حساسية  تهيج  على  تساعد 

شرب السوائل.
األفضل  من  الشديدة  النوبات  أصحاب  إلــى  وبالنسبة 
الغبار  إزالــة  في  المتخصص  الهواء  تنقية  جهاز  استخدام 
في غرف النوم ليلتقط المواد المسببة للحساسية قبل أن 
تتاح لها فرصة االستقرار على األسطح فينجح بذلك في 

تلطيف الجو. 
فترة صعبة في العام، أتمنى أن تمر بسام.

احذروا.. اأ�ضرار الغبار 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

افتتاح ق�سم الجلدية والليزر بمركز دنتاليا الطبي 
تم افتتاح قسم الجلدية والليزر في عيادات مركز دنتاليا الطبي في إطار مواصلة 
يد  الطبية على  أحــدث األجهزة  باستخدام  ذات جــودة ومستوى عال  تقديم خدمات 
متكاما  مركزا  ليكون  المرضى  لرغبات  وتلبية  كريشنا  جوبي  الدكتور  االستشاري 
بمنطقة الجنبية، حيث يشمل القسم خدمات البوتوكس والفيلر، الليزر، ابر النضارة 
التجميلية  العاجات  الفيزوثيرابي،  الــوجــه،  تقشير  الفراكشنال،  والشعر،  للوجه 

للبشرة والجسم، والعاجات الجلدية التناسلية وغيرها من الخدمات .
قسم  افتتاح  بــأن  العلوي  أمين  جــواد  السيد  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  وصــرح 
الطبية  الخدمات  لتوفير  للمركز  التطويرية  الخطة  ضمن  يأتي  والليزر  الجلدية 

الشاملة للجميع وفق أعلى معايير الجودة .
ويعد مركز دنتاليا الطبي أكبر مركز متعدد االختصاصات بمنطقة الجنبية وسار 
إذ يتكون من عيادات أسنان متخصصة ومختبر فني لصناعة االسنان باإلضافة الى 

قسم للجلدية والليزر على أن يتم فتح قسم العاج الطبيعي في المرحلة المقبلة.
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بعد أن أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية االستخدام الطارئ للتطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( الذي تنتجه 
شركة »فالنيفا« األوروبية المتخصصة في تطوير 
ستكون  الــمــعــديــة،  لـــألمـــراض  تطعيمات  وإنـــتـــاج 
أقرت سابع استخدام  البحرين بذلك قد  مملكة 
طـــــارئ لــلــتــطــعــيــمــات ضــمــن جـــهـــودهـــا الــوطــنــيــة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــنــاء عــلــى نــتــائــج دراســـات 

متعددة.
بينه  والفرق  اللقاح  حــول  أكثر  وللمعلومات 
الطبي  الخليج  حـــاور  األخــــرى  الــلــقــاحــات  وبــيــن 
الدكتور خوان كارلوس جاراميلو كبير المسؤولين 

الطبيين في شركة )فالنيفا(.
* كيف يعمل لقاح فالنيفا؟ وما الذي يجعله 

متميًزا عن غيره من اللقاحات؟
يعتبر اللقاح )VLA2001( الذي تنتجه شركة 
المعطلة  الكامل  الفيروس  لقاحات  من  فالنيفا 
تكنولوجيا  مـــن  الــلــقــاح  يــســتــفــيــد  لـــكـــوفـــيـــد-19. 
الدماغ  التهاب  لقاح  في  المستخدمة  التصنيع 
لشركة  المرخص   )®IXIARO( المنشأ  الياباني 
والــدواء  الغذاء  إدارة  قبل  من  والمعتمد  فالنيفا 
ــة، ويــمــتــاز  ــ ــيـ ــ األمــريــكــيــة ووكـــالـــة األدويــــــة األوروبـ
بالسامة  تتعلق  جــيــدة  بخصائص  الــلــقــاح  هــذا 

والتحّمل وقد تم استخدامه أكثر من 12 عاما.
تكنولوجيا  على  المعطلة  اللقاحات  تعتمد 
عاما  سبعين  لــمــدة  اســُتــخــدمــت  راســخــة  تصنيع 
ــن أجـــــل تــحــصــيــن مـــلـــيـــارات األشــــخــــاص ضــد  مــ
أمراض اإلنفلونزا الموسمية وشلل األطفال وداء 
على  المعطلة  الــلــقــاحــات  تقنية  تــرتــكــز  الــكــلــب. 
قــتــل الــفــيــروس مــع االحــتــفــاظ بــغــافــه الــكــامــل. 
وبالمقارنة مع اللقاحات التي تستهدف األشواك 

المعطلة  اللقاحات  فــإن  للفيروس،  البروتينية 
تتمتع بقدرة إضافية تعمل على تعزيز استجابات 
في  اإلضــافــيــة  البروتينات  ضــد  التائية  الــخــايــا 
سارس-كوف-2. بحسب ما أظهرت نتائج المرحلة 

الثالثة.
الــمــرحــلــة  فـــي   VLA2001 لـــقـــاح  أظـــهـــر  ــد  وقــ
بالمقارنة  بكثير  أفضل  الثالثة خصائص تحّمل 
مــع لــقــاح كــوفــيــد-19 معتمد مــن وكــالــة األدويـــة 
اإلضافية  الدراسات  نتائج  أشــارت  كما  األوروبية. 
مــعــززا  تـــأثـــيـــرا  يــظــهــر   VLA2001 لـــقـــاح  أن  ــى  إلــ

متماثل من 7 إلى 8 أشهر بعد مرحلة التطعيم 
األولى، باإلضافة إلى فعاليته في تحييد سالة 
ووهـــان األولــيــة ومــتــحــورات دلــتــا وأومــيــكــرون، ما 
يؤكد إمكانية تأمين اللقاح حماية واسعة المدى. 
 )VLA2001( لقاح  يتوافق  أن  المتوقع  ومــن 
إلى   2( القياسية  التبريد  سلسلة  متطلبات  مع 
ــا يــقــلــل تــكــالــيــف الــتــوزيــع  8 درجـــــات مـــئـــويـــة(، مـ

وإجراءات التخزين المعقدة.
* هل تم تطوير اللقاح بهدف مواجهة طفرات 

متحورات فيروس كورونا؟
دراســـة  نــتــائــج  بــإعــان  يــنــايــر 2022  فــي  قمنا 
الــمــضــادة على  األجــســام  قـــدرة  أظــهــرت  مخبرية 
تحييد متحورات دلتا وأوميكرون بعد أخذ ثاث 
العينات  وأظــهــرت   .VLA2001 لقاح  مــن  جــرعــات 
مــضــادة لسالة  أجــســام  إنــتــاج  اختبارها  تــم  التي 
بــنــســبــة %100،  ــة ولــمــتــحــور دلـــتـــا  ــيــ ووهــــــان األولــ

ولمتحور أوميكرون بنسبة %87.
* من هم األشخاص الذين يمكنهم االستفادة 

من لقاح فالنيفا؟
لــعــمــلــيــات   VLA2001 ــقــــاح  لــ ــيـــص  تـــرخـ تــــم 
الوقت  فــي  ولكننا  للبالغين.  األولــيــة  التحصين 
وتوسيع  إضافية  سريرية  بدراسات  نقوم  الحالي 
عمرية  فــئــات  لتشمل  الــلــقــاح  ومـــؤشـــرات  تسمية 
كلقاح  استخدامه  إمكانية  إلى  باإلضافة  أخــرى، 

داعم خال عام 2022.
تحصل البحرين على مليون جرعة من لقاح 
)VLA2001(. هل تم توزيع اللقاح في دول أخرى؟ 
جديدة  جرعات  تسليم  على  التعاقد  سيتم  وهل 

قريبا؟
ستكون البحرين أول دولة في العالم تحصل 
عــلــى لــقــاحــنــا الــمــعــطــل الــمــضــاد لــكــوفــيــد- 19. 
مع  اتفاقية  بتوقيع  الماضي  العام  في  قمنا  كما 

ــة لــتــزويــد مــا يــصــل إلـــى 60  ــيـ الــمــفــوضــيــة األوروبـ
ومن  عامين،  خال   VLA2001 من  جرعة  مليون 
شهر  فــي  الــجــرعــات  أول  تسليم  يتم  أن  المتوقع 
وكــالــة األدويــة  الــقــادم على حسب موافقة  أبــريــل 
أن  يمكن   VLA2001 لــقــاح  أن  نعتقد  األوروبـــيـــة. 
كوفيد- في مكافحة جائحة  مهًما  إسهاًما  يقدم 
توفيره  وراء  السعي  في  جاهدين  نعمل  كما   .19

في العديد من األسواق العالمية. 
* مــا هــو عـــدد جــرعــات لــقــاح فــالــنــيــفــا؟ وهــل 

هناك حاجة إلى جرعة داعمة؟
الــجــرعــتــيــن  نـــظـــام  عــلــى   VLA2001 يــعــتــمــد 
يتعلق  فيما  األســاســيــة.  التطعيم  عــمــلــيــات  فــي 
التي  الحماية  مــدة  تشير  الــداعــمــة،  بــالــجــرعــات 
توفرها اللقاحات األساسية إلى الحاجة إلى أخذ 
مستويات  أعــلــى  على  للحفاظ  مــتــكــررة  جــرعــات 
مــن األجـــســـام الــمــضــادة. وقـــد أظــهــرت الــبــيــانــات 
ــة لــلــجــرعــة الـــداعـــمـــة الــمــتــجــانــســة نــتــائــج  ــيـ األولـ
استجابة  إحداث  إلى قدرتها على  إيجابية تشير 
مناعية ممتازة بعد إعطاء الجرعة الداعمة من 
أشهر  ثــمــانــيــة  ــى  إلـ ســبــعــة  بــعــد   VLA2001 لــقــاح 
وقمنا  اللقاح.  نفس  من  األساسي  التطعيم  من 
لتشمل  الــدراســة  مــن  الثالثة  المرحلة  بتوسيع 
الــجــرعــة الـــداعـــمـــة بـــهـــدف تــوفــيــر بــيــانــات حــول 
تهم  أولية  وبيانات  المتجانسة  الداعمة  الجرعة 
إعطاء  مــع  المتجانسة،  غير  الــداعــمــة  الــجــرعــة 
الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر على األقل 
عــامــة كما في  وبــصــورة  األســاســي.  التطعيم  مــن 
من  المعطلة  الــلــقــاحــات  تعتبر  فالنيفا،  شــركــة 
الــتــقــنــيــات الـــراســـخـــة الــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 
اللقاحات، وقد تبين أن اللقاحات الداعمة تعمل 
بــشــكــل أفــضــل مــع لــقــاحــات الــفــيــروســات الــكــامــل 

المعطلة. 

خوان كارلوس جارميلوا في حوار حصري للخليج الطبي:

البحرين اأول دولة في العالم تح�سل 
على مليون جرعة من لقاح فالنيفا الأوروبية 

 )EVE( مركز اإيف
اأول مركز جلدية وتجميل للن�ساء فقط في البحرين 

مركز إيف الطبي )EVE( أول 
والليزر  الجلدية  لألمراض  مركز 
والتجميل غير الجراحي للنساء 
فقط، تم افتتاحه مع بداية العام 
بـــرؤيـــة عــصــريــة لــتــقــديــم تــجــربــة 
نسائي  عمل  بفريق  فريدة  طبية 
بــالــكــامــل يــمــنــحــك الــخــصــوصــيــة 
العناية والجمال  واألمان بجانب 
الذي تستحقينه على أيدي كادر 
إشــراف  وتــحــت  متخصص،  طبي 
الدكتورة أماني حجازي أخصائي 
األمــــــراض الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل 
والــتــنــاســلــيــة والـــلـــيـــزر، الــحــاصــلــة 

على البورد السوري
حــوار  الــطــبــي  للخليج  وكــــان 
خـــاص مـــع الـــدكـــتـــورة عـــا خليل 
التي  للمركز  التنفيذي  الرئيس 

بدأت حوارها معنا قائلة:
تأسس مركز إيف في منطقة 
الـــمـــاحـــوز فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز في 
قلب المنامة وبهدف توفير أعلى 
مــســتــوى مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الجلدية  فــي مــجــاالت األمــــراض 
والتجميل غير الجراحي الشامل 
والعاج المطور للشعر باستخدام 
أحدث المعدات واألجهزة الطبية 
ــار  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــي وبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بــــمــــســــتــــوى عـ

تنافسية.
إيــف  الــــذي يــمــيــز مــركــز  *ما 

الطبي؟
هناك  كـــان  أنـــه  الحقيقة   -  
محددة  واستراتيجية  مهم  هدف 
ــاء الـــمـــركـــز مــنــذ  ــشــ ــن فـــكـــرة إنــ مــ
الــبــدايــة، وهـــو أن يــكــون لــه هوية 

ــرأة  ــمـ جــــديــــدة تــعــكــس تــمــكــيــن الـ
وتعزيز صحتها البدنية والنفسية 
بــحــلــول طــبــيــة مــبــتــكــرة وحــديــثــة 
باإلضافة إلى خدمة قطاع أوسع 
من النساء الاتي يحتجن رعاية 
طــبــيــة تــســاعــدهــن عــلــى الــتــغــلــب 
عــلــى مــشــاكــل الـــبـــشـــرة والــجــســم 
ــم يـــتـــوفـــر لــهــن  ــر ولـــكـــن لــ ــعـ ــشـ والـ
الشامل  الطبي  المركز  قبل  مــن 
الــــذي يــجــمــع بــيــن الــخــصــوصــيــة 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ
ومن  العاجية،  األجــهــزة  وأحــدث 
ــاء مــركــز  ــشــ هـــنـــا جــــــاءت فـــكـــرة إنــ
ــبـــي، لـــيـــس هـــــذا فــقــط  إيـــــف الـــطـ

بـــل حــرصــنــا عــلــى اخــتــيــار مــوقــع 
مع  إليه،  الوصول  يسهل  مناسب 
والبيئة  الراحة  وسائل  كل  توفير 
الـــمـــريـــحـــة بـــعـــيـــدا عــــن األجــــــواء 
اإلكلينيكية التقليدية للعيادات.

ــإن نــكــون أول  نــحــن نــنــفــرد بــ
لــلــنــســاء فــقــط فـــي مملكة  مــركــز 
بالكامل  عملنا  فــريــق  الــبــحــريــن 
من النساء لنوفر تجربة عاجية 
الخصوصية  من  جو  وفــي  فريدة 
يـــشـــعـــرن فـــيـــه بــــالــــراحــــة فــلــيــس 
وأخذنا  نهائيا،  يؤرقهم  ما  هناك 
فـــي مـــركـــز إيــــف عــلــى عــاتــقــنــا أن 
نـــقـــدم أفـــضـــل مــعــايــيــر الـــرعـــايـــة 

وأعلى مستوى من التميز الطبي 
ــتــــخــــدام أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــاســ بــ
الــشــهــرة  ذات  الــطــبــيــة  واألجــــهــــزة 
الــعــالــمــيــة وبـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 

الجميع.
باقات  تقديم  على  ونــحــرص 
وعروض متنوعة على اإلجراءات 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــعـــاجـــيـــة داخــــل 

المركز.
تــقــديــمــه  إلــــى  إن مـــا نــســعــى 
ــــف الـــطـــبـــي تــجــربــة  ــيــــوم فــــي إيـ الــ
مختلفة تماما عما اعتدنا رؤيته 
التجميلي؛ إيف  الطب  في قطاع 
مــتــطــورة  بــتــجــربــة شخصية  تــعــد 

بمفهوم جديد كليا.
*ما الجديد لديكم في عالم 

التجميل غير الجراحي؟
إيف على  - نعتمد في مركز 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة ذات 
االسم العريق، بهدف وضع خطة 
عــاجــيــة خــاصــة بـــِك أنـــِت فقط، 
ــعـــدة مــفــاهــيــم  تــنــاســبــك طــبــقــا لـ
ــدة لـــضـــمـــان نــتــائــج  ــديــ ــة شــ ــدقــ وبــ
وتمنحك  جــمــالــك  تــبــرز  متميزة 

الثقة بالنفس والرضا.
مــــن أمـــثـــلـــة األجــــهــــزة لــديــنــا 
أحـــدث جــهــاز والــوحــيــد مــن نوعه 
جهاز  وهـــو  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
باستخدام  الــوجــه  بــشــرة  تحليل 
االصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
الذي يحلل جميع طبقات الوجه 
فـــي خــمــس دقـــائـــق ويــعــطــي أكــثــر 
من 20 تقريرا مختلفا عن صحة 
بــــشــــرة الــــوجــــه ســـــــواء الــطــبــقــات 
ليس  الـــخـــارجـــيـــة،  أو  الـــداخـــلـــيـــة 
هذا فقط بل يقوم الجهاز بعمل 
الــوجــه  لــشــكــل  حقيقية  مــحــاكــاة 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق خــــطــــط الـــعـــنـــايـــة 
الــطــبــيــة والـــعـــاج الــمــنــاســب لك 
ــن بـــنـــفـــســـك الـــنـــتـــائـــج  ــريــ ــى تــ ــتـ حـ

المتوقعة.
كما نقوم بمشاركتك التقارير 
الـــكـــامـــلـــة عــــن طـــريـــق الــبــلــوتــوث 
لاحتفاظ بها ومنها تستطيعين 
عــقــد مــقــارنــة بــيــن الــبــدايــة وبعد 
لك  المحدد  العاج  فترة  انتهاء 
التحليل بجهاز  إعــادة  عن طريق 

تحليل البشرة مرة أخرى.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك يحتوي 
ــزة الـــعـــنـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــى أجـ ــلـ الــــمــــركــــز عـ
بــالــبــشــرة والـــشـــد غــيــر الــجــراحــي 
الــجــمــال والـــعـــودة بعمر  إلظـــهـــار 
الـــــبـــــشـــــرة وإعـــــطـــــائـــــهـــــا الـــــرونـــــق 
والـــنـــضـــارة، مــثــل جـــهـــاز الــهــيــدرا 
العميق  البشرة  لتنظيف  فيشل 
مع  يتناسب  الـــذي  )األكـــوابـــيـــور( 
الـــبـــشـــرة بــمــا فيها  ـــواع  ــ أنـ جــمــيــع 
الــبــشــرة الــحــســاســة ويــعــمــل على 
والجلد  البشرة  وتغذية  ترطيب 

وإعطاء الوجه نضارة طبيعية
كــمــا يـــوجـــد جـــهـــاز الــتــقــشــيــر 
الـــــذي يــفــيــد فـــي إزالــــــة الــطــبــقــة 
الــســطــحــيــة لــلــجــلــد ويــعــمــل على 
ــا مــــــا يــســهــم  ــ ــايـ ــ ــخـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
ــا وتــخــفــيــف  ــهـ ــارتـ فــــي إبــــــــراز نـــضـ
الـــتـــصـــبـــغـــات وتـــنـــظـــيـــف الـــمـــســـام 

والنانو بور.
ــو  ــلـ دبـ )الــــهــــايــــفــــو  ــاز  ــ ــهـ ــ جـ  -
الــــذهــــبــــي( وهــــــو أحـــــــدث تــقــنــيــة 
ومــــــن دون  ــة(  ــيــ ــوتــ )مـــــوجـــــات صــ
أشهر   4 كــل  تقريبا  الجلسة  ألــم 
يستخدم  والعمر،  الحالة  حسب 
خط  مثل  الجلد  ترهل  لحاالت 
والرقبة  الــوجــه  وشــد  االبتسامة 
وأسفل الذراعين، يعالج خطوط 
تـــقـــدم الـــســـن والــتــجــاعــيــد حــول 

العين.
بــــــجــــــانــــــب عــــــــــــاج الــــــذقــــــن 

المزدوجة وتحديد الفك.
اإلجــــــــــــــــــراءات  ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ  -
ــيـــة  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة غـــيـــر الـــجـــراحـ
مــــــثــــــل الــــــحــــــقــــــن بــــالــــبــــوتــــكــــس 

النضارة  وإبــر  العاجي  والفيلر 
والــــمــــيــــزوثــــيــــرابــــي، نــــضــــع لــكــل 
مــريــض خــطــة عــاجــيــة مناسبة 
الــنــتــائــج فيمكن  إلعــطــاء أفــضــل 
الــدمــج بــيــن اإلبـــر واألجـــهـــزة في 
ــــي مـــتـــكـــامـــل  ــــاجـ بـــــروتـــــوكـــــول عـ

لنتائج فائقة الفاعلية 
ــم الــــلــــيــــزر،  ــقــــســ ــز بــ ــيــ ــمــ ــتــ ونــ
فـــإجـــراءات الــلــيــزر تــكــون ناجحة 
عــلــى أيــــدي الــخــبــراء الــمــدربــيــن 
في هذه التقنيات وتحت إشراف 
األطباء في المركز فلدينا جهاز 
لــيــزر الـــدويـــتـــو وهــــو األســـــرع في 
نــتــائــجــه ومـــن دون ألـــم ويــنــاســب 
على  وفعال  البشرة  أنــواع  جميع 

جميع ألوان الشعر.
والــعــنــايــة بــالــشــعــر وصــحــتــه 
وعــــــــــاج الــــتــــســــاقــــط بـــجـــلـــســـات 
ــنــــي بـــالـــبـــازمـــا  ــغــ الــــبــــروتــــيــــن الــ

وجلسات الميزوثيرابي.
ــز  ــركــ *هـــــــــل لـــــديـــــكـــــم فـــــــي مــ
إيــــف حـــلـــول لــشــد الــجــســم غير 

جراحية؟
نــهــتــم  بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــنــحــن   -
بالتطور وكل ما هو جديد ومفيد 
استطعنا جمع كل ما يهم المرأة 
تحت سقف واحد لتسهيل مهمة 

االختيار عليها وتقديم المشورة 
ــا، فــلــديــنــا  ــنـ ــبـ ــانـ الـــطـــبـــيـــة مــــن جـ
جدا  المميز  بلس(  )الفور  جهاز 
ــاز الــمــشــاهــيــر  ــهـ يــطــلــق عــلــيــه جـ
لدينا  بالتبريد  الجسم  ولنحت 
أحـــدث جــهــاز فــي الــبــحــريــن وهــو 
مــايــكــوول( يعمل  )الــســوبــر  جهاز 
قليلة  وبجلسات  كبيرة  بفعالية 

تجدي نتائج مرضية جدا.
*مــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــن رؤيـــــــتـــــــكـــــــم 

المستقبلية؟
الــطــبــي ملتزم  إيـــف  - مــركــز 
بــتــقــديــم خـــدمـــات طــبــيــة بــجــودة 
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــة وضـ ــيــ ــالــ عــ
ــزام  ــتـ الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وااللـ
التام باشتراطات الهيئة الوطنية 
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
مريم  الدكتورة  بقيادة  الصحية 
لنكون إضافة جديدة  الجاهمة 
وشركاء فاعلين في نظام صحي 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــمـــل عــ ــعـ ــي يـ ــلـ ــاعـ ــفـ تـ

وخدمة المجتمع.
ونتطلع إلى زيادة الخدمات 
العاجل  القريب  فــي  المركز  فــي 
فــي  مــــشــــاركــــات  لـــنـــا  ــون  ــكــ يــ وأن 
تخدم  التي  الصحية  الفعاليات 

المجتمع. 

 لأول مرة في البحرين الذكاء ال�سطناعي يقتحم عالم الجلدية والتجميل
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 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´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

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/1288507
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16062/pdf/1-Supplime/16062.pdf?fixed5587
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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
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تتعرض مناطُق كثيرة من العالم العربي في هذه األيام 
السطحية،  الرياح  الغبار مصحوبة بنشاط في  لموجة من 
المرضى وكبار السن واألطفال بشكل  ويتوجب على بعض 
خاص الحرص في هذه الفترة من السنة على عدم التعرض 
الغبار هي  في صحتهم. حساسية  الضار  لتأثيرها  لألتربة 
التعرض  عند  بها  اإلصــابــة  تبدأ  الحساسية  من  شائع  نــوع 
ألي جــزء مــن األتــربــة والــغــبــار، ولــيــس مــن السهل التحكم 
العينين  ــرار  ــمــ ــــف واحــ ــيـــان األنـ الــعــطــس وسـ ويـــعـــد  فــيــهــا، 
األعــراض  بعض  من  التنفس  وصعوبة  والسعال  ودموعهما 

الشائعة لحساسية الغبار.
األنفية  والجيوب  التنفسي  الجهاز  على  الغبار  أضــرار 
مملكة  هذا ألن  مقالنا  في  نستعرض  ما  أهم  هي  والعيون 
يثور  الــذي  الغبار  بموسم  الشهر  هــذا  خــال  تمر  البحرين 

على فترات متقاربة. 
تــزداد األعــراض لديهم خال  التنفسي  مرضى الجهاز 
العواصف الترابية، فالغبار يثير مرض الربو ويسبب ضيق 
ــة بــحــســاســيــة الــصــدر  ــابـ ــراره اإلصـ ــ الــتــنــفــس، ومـــن أهـــم أضــ

والتهاب الرئتين.
المسببة  البكتيريا  ونقل  حمل  تستطيع  الغبار  ذرات 
أخطر  يعتبر  الرئتين  وتليف  الــصــدريــة،  ــراض  األمـ لبعض 
نتيجة الستنشاق  الــتــلــيــف  ويــحــدث  الــغــبــار،  أضــــرار  وأهــــم 
لها  والتي  الرئة  نسيج  إلــى  تصل  التي  األتربة  أنــواع  بعض 
بالتهاب  الفترة  هــذه  تشتهر  كما  التليف.  إحـــداث  خاصية 
من  العين  في  بحساسية  يصاب  وبعضنا  األنفية،  الجيوب 
الغبار المتطاير في الجو ويسبب تهيج األغشية المخاطية 
الدموية  األوعــيــة  فــي  التهاب  يــحــدث  وبالتالي  للملتحمة 
الــمــوجــودة بها وتظهر األعـــراض فــي صــورة احــمــرار ودمــوع 

العين، الشعور بحكة شديدة ونزول إفرازات منها.
ومن النصائح التي يجب اتباعها في هذه الفترة تجنب 
الخروج من المنزل إال للضرورة حتى ال يزداد األمر سوءا، 
واســتــخــدام بــخــاخ لـــرش الــمــاء فــي الــمــنــزل والــحــرص على 
تــنــاول بــعــض األطــعــمــة فــي هـــذه الــفــتــرة مــثــل الــخــضــراوات 
والفواكه الغنية بفيتامين سي وعدم تناول الحلويات ألنها 
من  واإلكــثــار  والــصــدر  الجسم  حساسية  تهيج  على  تساعد 

شرب السوائل.
األفضل  من  الشديدة  النوبات  أصحاب  إلــى  وبالنسبة 
الغبار  إزالــة  في  المتخصص  الهواء  تنقية  جهاز  استخدام 
في غرف النوم ليلتقط المواد المسببة للحساسية قبل أن 
تتاح لها فرصة االستقرار على األسطح فينجح بذلك في 

تلطيف الجو. 
فترة صعبة في العام، أتمنى أن تمر بسام.

احذروا.. اأ�ضرار الغبار 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

افتتاح ق�سم الجلدية والليزر بمركز دنتاليا الطبي 
تم افتتاح قسم الجلدية والليزر في عيادات مركز دنتاليا الطبي في إطار مواصلة 
يد  الطبية على  أحــدث األجهزة  باستخدام  ذات جــودة ومستوى عال  تقديم خدمات 
متكاما  مركزا  ليكون  المرضى  لرغبات  وتلبية  كريشنا  جوبي  الدكتور  االستشاري 
بمنطقة الجنبية، حيث يشمل القسم خدمات البوتوكس والفيلر، الليزر، ابر النضارة 
التجميلية  العاجات  الفيزوثيرابي،  الــوجــه،  تقشير  الفراكشنال،  والشعر،  للوجه 

للبشرة والجسم، والعاجات الجلدية التناسلية وغيرها من الخدمات .
قسم  افتتاح  بــأن  العلوي  أمين  جــواد  السيد  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  وصــرح 
الطبية  الخدمات  لتوفير  للمركز  التطويرية  الخطة  ضمن  يأتي  والليزر  الجلدية 

الشاملة للجميع وفق أعلى معايير الجودة .
ويعد مركز دنتاليا الطبي أكبر مركز متعدد االختصاصات بمنطقة الجنبية وسار 
إذ يتكون من عيادات أسنان متخصصة ومختبر فني لصناعة االسنان باإلضافة الى 

قسم للجلدية والليزر على أن يتم فتح قسم العاج الطبيعي في المرحلة المقبلة.
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بعد أن أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية االستخدام الطارئ للتطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( الذي تنتجه 
شركة »فالنيفا« األوروبية المتخصصة في تطوير 
ستكون  الــمــعــديــة،  لـــألمـــراض  تطعيمات  وإنـــتـــاج 
أقرت سابع استخدام  البحرين بذلك قد  مملكة 
طـــــارئ لــلــتــطــعــيــمــات ضــمــن جـــهـــودهـــا الــوطــنــيــة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــنــاء عــلــى نــتــائــج دراســـات 

متعددة.
بينه  والفرق  اللقاح  حــول  أكثر  وللمعلومات 
الطبي  الخليج  حـــاور  األخــــرى  الــلــقــاحــات  وبــيــن 
الدكتور خوان كارلوس جاراميلو كبير المسؤولين 

الطبيين في شركة )فالنيفا(.
* كيف يعمل لقاح فالنيفا؟ وما الذي يجعله 

متميًزا عن غيره من اللقاحات؟
يعتبر اللقاح )VLA2001( الذي تنتجه شركة 
المعطلة  الكامل  الفيروس  لقاحات  من  فالنيفا 
تكنولوجيا  مـــن  الــلــقــاح  يــســتــفــيــد  لـــكـــوفـــيـــد-19. 
الدماغ  التهاب  لقاح  في  المستخدمة  التصنيع 
لشركة  المرخص   )®IXIARO( المنشأ  الياباني 
والــدواء  الغذاء  إدارة  قبل  من  والمعتمد  فالنيفا 
ــة، ويــمــتــاز  ــ ــيـ ــ األمــريــكــيــة ووكـــالـــة األدويــــــة األوروبـ
بالسامة  تتعلق  جــيــدة  بخصائص  الــلــقــاح  هــذا 

والتحّمل وقد تم استخدامه أكثر من 12 عاما.
تكنولوجيا  على  المعطلة  اللقاحات  تعتمد 
عاما  سبعين  لــمــدة  اســُتــخــدمــت  راســخــة  تصنيع 
ــن أجـــــل تــحــصــيــن مـــلـــيـــارات األشــــخــــاص ضــد  مــ
أمراض اإلنفلونزا الموسمية وشلل األطفال وداء 
على  المعطلة  الــلــقــاحــات  تقنية  تــرتــكــز  الــكــلــب. 
قــتــل الــفــيــروس مــع االحــتــفــاظ بــغــافــه الــكــامــل. 
وبالمقارنة مع اللقاحات التي تستهدف األشواك 

المعطلة  اللقاحات  فــإن  للفيروس،  البروتينية 
تتمتع بقدرة إضافية تعمل على تعزيز استجابات 
في  اإلضــافــيــة  البروتينات  ضــد  التائية  الــخــايــا 
سارس-كوف-2. بحسب ما أظهرت نتائج المرحلة 

الثالثة.
الــمــرحــلــة  فـــي   VLA2001 لـــقـــاح  أظـــهـــر  ــد  وقــ
بالمقارنة  بكثير  أفضل  الثالثة خصائص تحّمل 
مــع لــقــاح كــوفــيــد-19 معتمد مــن وكــالــة األدويـــة 
اإلضافية  الدراسات  نتائج  أشــارت  كما  األوروبية. 
مــعــززا  تـــأثـــيـــرا  يــظــهــر   VLA2001 لـــقـــاح  أن  ــى  إلــ

متماثل من 7 إلى 8 أشهر بعد مرحلة التطعيم 
األولى، باإلضافة إلى فعاليته في تحييد سالة 
ووهـــان األولــيــة ومــتــحــورات دلــتــا وأومــيــكــرون، ما 
يؤكد إمكانية تأمين اللقاح حماية واسعة المدى. 
 )VLA2001( لقاح  يتوافق  أن  المتوقع  ومــن 
إلى   2( القياسية  التبريد  سلسلة  متطلبات  مع 
ــا يــقــلــل تــكــالــيــف الــتــوزيــع  8 درجـــــات مـــئـــويـــة(، مـ

وإجراءات التخزين المعقدة.
* هل تم تطوير اللقاح بهدف مواجهة طفرات 

متحورات فيروس كورونا؟
دراســـة  نــتــائــج  بــإعــان  يــنــايــر 2022  فــي  قمنا 
الــمــضــادة على  األجــســام  قـــدرة  أظــهــرت  مخبرية 
تحييد متحورات دلتا وأوميكرون بعد أخذ ثاث 
العينات  وأظــهــرت   .VLA2001 لقاح  مــن  جــرعــات 
مــضــادة لسالة  أجــســام  إنــتــاج  اختبارها  تــم  التي 
بــنــســبــة %100،  ــة ولــمــتــحــور دلـــتـــا  ــيــ ووهــــــان األولــ

ولمتحور أوميكرون بنسبة %87.
* من هم األشخاص الذين يمكنهم االستفادة 

من لقاح فالنيفا؟
لــعــمــلــيــات   VLA2001 ــقــــاح  لــ ــيـــص  تـــرخـ تــــم 
الوقت  فــي  ولكننا  للبالغين.  األولــيــة  التحصين 
وتوسيع  إضافية  سريرية  بدراسات  نقوم  الحالي 
عمرية  فــئــات  لتشمل  الــلــقــاح  ومـــؤشـــرات  تسمية 
كلقاح  استخدامه  إمكانية  إلى  باإلضافة  أخــرى، 

داعم خال عام 2022.
تحصل البحرين على مليون جرعة من لقاح 
)VLA2001(. هل تم توزيع اللقاح في دول أخرى؟ 
جديدة  جرعات  تسليم  على  التعاقد  سيتم  وهل 

قريبا؟
ستكون البحرين أول دولة في العالم تحصل 
عــلــى لــقــاحــنــا الــمــعــطــل الــمــضــاد لــكــوفــيــد- 19. 
مع  اتفاقية  بتوقيع  الماضي  العام  في  قمنا  كما 

ــة لــتــزويــد مــا يــصــل إلـــى 60  ــيـ الــمــفــوضــيــة األوروبـ
ومن  عامين،  خال   VLA2001 من  جرعة  مليون 
شهر  فــي  الــجــرعــات  أول  تسليم  يتم  أن  المتوقع 
وكــالــة األدويــة  الــقــادم على حسب موافقة  أبــريــل 
أن  يمكن   VLA2001 لــقــاح  أن  نعتقد  األوروبـــيـــة. 
كوفيد- في مكافحة جائحة  مهًما  إسهاًما  يقدم 
توفيره  وراء  السعي  في  جاهدين  نعمل  كما   .19

في العديد من األسواق العالمية. 
* مــا هــو عـــدد جــرعــات لــقــاح فــالــنــيــفــا؟ وهــل 

هناك حاجة إلى جرعة داعمة؟
الــجــرعــتــيــن  نـــظـــام  عــلــى   VLA2001 يــعــتــمــد 
يتعلق  فيما  األســاســيــة.  التطعيم  عــمــلــيــات  فــي 
التي  الحماية  مــدة  تشير  الــداعــمــة،  بــالــجــرعــات 
توفرها اللقاحات األساسية إلى الحاجة إلى أخذ 
مستويات  أعــلــى  على  للحفاظ  مــتــكــررة  جــرعــات 
مــن األجـــســـام الــمــضــادة. وقـــد أظــهــرت الــبــيــانــات 
ــة لــلــجــرعــة الـــداعـــمـــة الــمــتــجــانــســة نــتــائــج  ــيـ األولـ
استجابة  إحداث  إلى قدرتها على  إيجابية تشير 
مناعية ممتازة بعد إعطاء الجرعة الداعمة من 
أشهر  ثــمــانــيــة  ــى  إلـ ســبــعــة  بــعــد   VLA2001 لــقــاح 
وقمنا  اللقاح.  نفس  من  األساسي  التطعيم  من 
لتشمل  الــدراســة  مــن  الثالثة  المرحلة  بتوسيع 
الــجــرعــة الـــداعـــمـــة بـــهـــدف تــوفــيــر بــيــانــات حــول 
تهم  أولية  وبيانات  المتجانسة  الداعمة  الجرعة 
إعطاء  مــع  المتجانسة،  غير  الــداعــمــة  الــجــرعــة 
الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر على األقل 
عــامــة كما في  وبــصــورة  األســاســي.  التطعيم  مــن 
من  المعطلة  الــلــقــاحــات  تعتبر  فالنيفا،  شــركــة 
الــتــقــنــيــات الـــراســـخـــة الــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 
اللقاحات، وقد تبين أن اللقاحات الداعمة تعمل 
بــشــكــل أفــضــل مــع لــقــاحــات الــفــيــروســات الــكــامــل 

المعطلة. 

خوان كارلوس جارميلوا في حوار حصري للخليج الطبي:

البحرين اأول دولة في العالم تح�سل 
على مليون جرعة من لقاح فالنيفا الأوروبية 

 )EVE( مركز اإيف
اأول مركز جلدية وتجميل للن�ساء فقط في البحرين 

مركز إيف الطبي )EVE( أول 
والليزر  الجلدية  لألمراض  مركز 
والتجميل غير الجراحي للنساء 
فقط، تم افتتاحه مع بداية العام 
بـــرؤيـــة عــصــريــة لــتــقــديــم تــجــربــة 
نسائي  عمل  بفريق  فريدة  طبية 
بــالــكــامــل يــمــنــحــك الــخــصــوصــيــة 
العناية والجمال  واألمان بجانب 
الذي تستحقينه على أيدي كادر 
إشــراف  وتــحــت  متخصص،  طبي 
الدكتورة أماني حجازي أخصائي 
األمــــــراض الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل 
والــتــنــاســلــيــة والـــلـــيـــزر، الــحــاصــلــة 

على البورد السوري
حــوار  الــطــبــي  للخليج  وكــــان 
خـــاص مـــع الـــدكـــتـــورة عـــا خليل 
التي  للمركز  التنفيذي  الرئيس 

بدأت حوارها معنا قائلة:
تأسس مركز إيف في منطقة 
الـــمـــاحـــوز فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز في 
قلب المنامة وبهدف توفير أعلى 
مــســتــوى مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الجلدية  فــي مــجــاالت األمــــراض 
والتجميل غير الجراحي الشامل 
والعاج المطور للشعر باستخدام 
أحدث المعدات واألجهزة الطبية 
ــار  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــي وبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بــــمــــســــتــــوى عـ

تنافسية.
إيــف  الــــذي يــمــيــز مــركــز  *ما 

الطبي؟
هناك  كـــان  أنـــه  الحقيقة   -  
محددة  واستراتيجية  مهم  هدف 
ــاء الـــمـــركـــز مــنــذ  ــشــ ــن فـــكـــرة إنــ مــ
الــبــدايــة، وهـــو أن يــكــون لــه هوية 

ــرأة  ــمـ جــــديــــدة تــعــكــس تــمــكــيــن الـ
وتعزيز صحتها البدنية والنفسية 
بــحــلــول طــبــيــة مــبــتــكــرة وحــديــثــة 
باإلضافة إلى خدمة قطاع أوسع 
من النساء الاتي يحتجن رعاية 
طــبــيــة تــســاعــدهــن عــلــى الــتــغــلــب 
عــلــى مــشــاكــل الـــبـــشـــرة والــجــســم 
ــم يـــتـــوفـــر لــهــن  ــر ولـــكـــن لــ ــعـ ــشـ والـ
الشامل  الطبي  المركز  قبل  مــن 
الــــذي يــجــمــع بــيــن الــخــصــوصــيــة 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ
ومن  العاجية،  األجــهــزة  وأحــدث 
ــاء مــركــز  ــشــ هـــنـــا جــــــاءت فـــكـــرة إنــ
ــبـــي، لـــيـــس هـــــذا فــقــط  إيـــــف الـــطـ

بـــل حــرصــنــا عــلــى اخــتــيــار مــوقــع 
مع  إليه،  الوصول  يسهل  مناسب 
والبيئة  الراحة  وسائل  كل  توفير 
الـــمـــريـــحـــة بـــعـــيـــدا عــــن األجــــــواء 
اإلكلينيكية التقليدية للعيادات.

ــإن نــكــون أول  نــحــن نــنــفــرد بــ
لــلــنــســاء فــقــط فـــي مملكة  مــركــز 
بالكامل  عملنا  فــريــق  الــبــحــريــن 
من النساء لنوفر تجربة عاجية 
الخصوصية  من  جو  وفــي  فريدة 
يـــشـــعـــرن فـــيـــه بــــالــــراحــــة فــلــيــس 
وأخذنا  نهائيا،  يؤرقهم  ما  هناك 
فـــي مـــركـــز إيــــف عــلــى عــاتــقــنــا أن 
نـــقـــدم أفـــضـــل مــعــايــيــر الـــرعـــايـــة 

وأعلى مستوى من التميز الطبي 
ــتــــخــــدام أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــاســ بــ
الــشــهــرة  ذات  الــطــبــيــة  واألجــــهــــزة 
الــعــالــمــيــة وبـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 

الجميع.
باقات  تقديم  على  ونــحــرص 
وعروض متنوعة على اإلجراءات 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــعـــاجـــيـــة داخــــل 

المركز.
تــقــديــمــه  إلــــى  إن مـــا نــســعــى 
ــــف الـــطـــبـــي تــجــربــة  ــيــــوم فــــي إيـ الــ
مختلفة تماما عما اعتدنا رؤيته 
التجميلي؛ إيف  الطب  في قطاع 
مــتــطــورة  بــتــجــربــة شخصية  تــعــد 

بمفهوم جديد كليا.
*ما الجديد لديكم في عالم 

التجميل غير الجراحي؟
إيف على  - نعتمد في مركز 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة ذات 
االسم العريق، بهدف وضع خطة 
عــاجــيــة خــاصــة بـــِك أنـــِت فقط، 
ــعـــدة مــفــاهــيــم  تــنــاســبــك طــبــقــا لـ
ــدة لـــضـــمـــان نــتــائــج  ــديــ ــة شــ ــدقــ وبــ
وتمنحك  جــمــالــك  تــبــرز  متميزة 

الثقة بالنفس والرضا.
مــــن أمـــثـــلـــة األجــــهــــزة لــديــنــا 
أحـــدث جــهــاز والــوحــيــد مــن نوعه 
جهاز  وهـــو  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
باستخدام  الــوجــه  بــشــرة  تحليل 
االصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
الذي يحلل جميع طبقات الوجه 
فـــي خــمــس دقـــائـــق ويــعــطــي أكــثــر 
من 20 تقريرا مختلفا عن صحة 
بــــشــــرة الــــوجــــه ســـــــواء الــطــبــقــات 
ليس  الـــخـــارجـــيـــة،  أو  الـــداخـــلـــيـــة 
هذا فقط بل يقوم الجهاز بعمل 
الــوجــه  لــشــكــل  حقيقية  مــحــاكــاة 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق خــــطــــط الـــعـــنـــايـــة 
الــطــبــيــة والـــعـــاج الــمــنــاســب لك 
ــن بـــنـــفـــســـك الـــنـــتـــائـــج  ــريــ ــى تــ ــتـ حـ

المتوقعة.
كما نقوم بمشاركتك التقارير 
الـــكـــامـــلـــة عــــن طـــريـــق الــبــلــوتــوث 
لاحتفاظ بها ومنها تستطيعين 
عــقــد مــقــارنــة بــيــن الــبــدايــة وبعد 
لك  المحدد  العاج  فترة  انتهاء 
التحليل بجهاز  إعــادة  عن طريق 

تحليل البشرة مرة أخرى.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك يحتوي 
ــزة الـــعـــنـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــى أجـ ــلـ الــــمــــركــــز عـ
بــالــبــشــرة والـــشـــد غــيــر الــجــراحــي 
الــجــمــال والـــعـــودة بعمر  إلظـــهـــار 
الـــــبـــــشـــــرة وإعـــــطـــــائـــــهـــــا الـــــرونـــــق 
والـــنـــضـــارة، مــثــل جـــهـــاز الــهــيــدرا 
العميق  البشرة  لتنظيف  فيشل 
مع  يتناسب  الـــذي  )األكـــوابـــيـــور( 
الـــبـــشـــرة بــمــا فيها  ـــواع  ــ أنـ جــمــيــع 
الــبــشــرة الــحــســاســة ويــعــمــل على 
والجلد  البشرة  وتغذية  ترطيب 

وإعطاء الوجه نضارة طبيعية
كــمــا يـــوجـــد جـــهـــاز الــتــقــشــيــر 
الـــــذي يــفــيــد فـــي إزالــــــة الــطــبــقــة 
الــســطــحــيــة لــلــجــلــد ويــعــمــل على 
ــا مــــــا يــســهــم  ــ ــايـ ــ ــخـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
ــا وتــخــفــيــف  ــهـ ــارتـ فــــي إبــــــــراز نـــضـ
الـــتـــصـــبـــغـــات وتـــنـــظـــيـــف الـــمـــســـام 

والنانو بور.
ــو  ــلـ دبـ )الــــهــــايــــفــــو  ــاز  ــ ــهـ ــ جـ  -
الــــذهــــبــــي( وهــــــو أحـــــــدث تــقــنــيــة 
ومــــــن دون  ــة(  ــيــ ــوتــ )مـــــوجـــــات صــ
أشهر   4 كــل  تقريبا  الجلسة  ألــم 
يستخدم  والعمر،  الحالة  حسب 
خط  مثل  الجلد  ترهل  لحاالت 
والرقبة  الــوجــه  وشــد  االبتسامة 
وأسفل الذراعين، يعالج خطوط 
تـــقـــدم الـــســـن والــتــجــاعــيــد حــول 

العين.
بــــــجــــــانــــــب عــــــــــــاج الــــــذقــــــن 

المزدوجة وتحديد الفك.
اإلجــــــــــــــــــراءات  ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ  -
ــيـــة  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة غـــيـــر الـــجـــراحـ
مــــــثــــــل الــــــحــــــقــــــن بــــالــــبــــوتــــكــــس 

النضارة  وإبــر  العاجي  والفيلر 
والــــمــــيــــزوثــــيــــرابــــي، نــــضــــع لــكــل 
مــريــض خــطــة عــاجــيــة مناسبة 
الــنــتــائــج فيمكن  إلعــطــاء أفــضــل 
الــدمــج بــيــن اإلبـــر واألجـــهـــزة في 
ــــي مـــتـــكـــامـــل  ــــاجـ بـــــروتـــــوكـــــول عـ

لنتائج فائقة الفاعلية 
ــم الــــلــــيــــزر،  ــقــــســ ــز بــ ــيــ ــمــ ــتــ ونــ
فـــإجـــراءات الــلــيــزر تــكــون ناجحة 
عــلــى أيــــدي الــخــبــراء الــمــدربــيــن 
في هذه التقنيات وتحت إشراف 
األطباء في المركز فلدينا جهاز 
لــيــزر الـــدويـــتـــو وهــــو األســـــرع في 
نــتــائــجــه ومـــن دون ألـــم ويــنــاســب 
على  وفعال  البشرة  أنــواع  جميع 

جميع ألوان الشعر.
والــعــنــايــة بــالــشــعــر وصــحــتــه 
وعــــــــــاج الــــتــــســــاقــــط بـــجـــلـــســـات 
ــنــــي بـــالـــبـــازمـــا  ــغــ الــــبــــروتــــيــــن الــ

وجلسات الميزوثيرابي.
ــز  ــركــ *هـــــــــل لـــــديـــــكـــــم فـــــــي مــ
إيــــف حـــلـــول لــشــد الــجــســم غير 

جراحية؟
نــهــتــم  بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــنــحــن   -
بالتطور وكل ما هو جديد ومفيد 
استطعنا جمع كل ما يهم المرأة 
تحت سقف واحد لتسهيل مهمة 

االختيار عليها وتقديم المشورة 
ــا، فــلــديــنــا  ــنـ ــبـ ــانـ الـــطـــبـــيـــة مــــن جـ
جدا  المميز  بلس(  )الفور  جهاز 
ــاز الــمــشــاهــيــر  ــهـ يــطــلــق عــلــيــه جـ
لدينا  بالتبريد  الجسم  ولنحت 
أحـــدث جــهــاز فــي الــبــحــريــن وهــو 
مــايــكــوول( يعمل  )الــســوبــر  جهاز 
قليلة  وبجلسات  كبيرة  بفعالية 

تجدي نتائج مرضية جدا.
*مــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــن رؤيـــــــتـــــــكـــــــم 

المستقبلية؟
الــطــبــي ملتزم  إيـــف  - مــركــز 
بــتــقــديــم خـــدمـــات طــبــيــة بــجــودة 
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــة وضـ ــيــ ــالــ عــ
ــزام  ــتـ الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وااللـ
التام باشتراطات الهيئة الوطنية 
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
مريم  الدكتورة  بقيادة  الصحية 
لنكون إضافة جديدة  الجاهمة 
وشركاء فاعلين في نظام صحي 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــمـــل عــ ــعـ ــي يـ ــلـ ــاعـ ــفـ تـ

وخدمة المجتمع.
ونتطلع إلى زيادة الخدمات 
العاجل  القريب  فــي  المركز  فــي 
فــي  مــــشــــاركــــات  لـــنـــا  ــون  ــكــ يــ وأن 
تخدم  التي  الصحية  الفعاليات 

المجتمع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

P  18

Link

Link

P  18

Link
تتعرض مناطُق كثيرة من العالم العربي في هذه األيام 
السطحية،  الرياح  الغبار مصحوبة بنشاط في  لموجة من 
المرضى وكبار السن واألطفال بشكل  ويتوجب على بعض 
خاص الحرص في هذه الفترة من السنة على عدم التعرض 
الغبار هي  في صحتهم. حساسية  الضار  لتأثيرها  لألتربة 
التعرض  عند  بها  اإلصــابــة  تبدأ  الحساسية  من  شائع  نــوع 
ألي جــزء مــن األتــربــة والــغــبــار، ولــيــس مــن السهل التحكم 
العينين  ــرار  ــمــ ــــف واحــ ــيـــان األنـ الــعــطــس وسـ ويـــعـــد  فــيــهــا، 
األعــراض  بعض  من  التنفس  وصعوبة  والسعال  ودموعهما 

الشائعة لحساسية الغبار.
األنفية  والجيوب  التنفسي  الجهاز  على  الغبار  أضــرار 
مملكة  هذا ألن  مقالنا  في  نستعرض  ما  أهم  هي  والعيون 
يثور  الــذي  الغبار  بموسم  الشهر  هــذا  خــال  تمر  البحرين 

على فترات متقاربة. 
تــزداد األعــراض لديهم خال  التنفسي  مرضى الجهاز 
العواصف الترابية، فالغبار يثير مرض الربو ويسبب ضيق 
ــة بــحــســاســيــة الــصــدر  ــابـ ــراره اإلصـ ــ الــتــنــفــس، ومـــن أهـــم أضــ

والتهاب الرئتين.
المسببة  البكتيريا  ونقل  حمل  تستطيع  الغبار  ذرات 
أخطر  يعتبر  الرئتين  وتليف  الــصــدريــة،  ــراض  األمـ لبعض 
نتيجة الستنشاق  الــتــلــيــف  ويــحــدث  الــغــبــار،  أضــــرار  وأهــــم 
لها  والتي  الرئة  نسيج  إلــى  تصل  التي  األتربة  أنــواع  بعض 
بالتهاب  الفترة  هــذه  تشتهر  كما  التليف.  إحـــداث  خاصية 
من  العين  في  بحساسية  يصاب  وبعضنا  األنفية،  الجيوب 
الغبار المتطاير في الجو ويسبب تهيج األغشية المخاطية 
الدموية  األوعــيــة  فــي  التهاب  يــحــدث  وبالتالي  للملتحمة 
الــمــوجــودة بها وتظهر األعـــراض فــي صــورة احــمــرار ودمــوع 

العين، الشعور بحكة شديدة ونزول إفرازات منها.
ومن النصائح التي يجب اتباعها في هذه الفترة تجنب 
الخروج من المنزل إال للضرورة حتى ال يزداد األمر سوءا، 
واســتــخــدام بــخــاخ لـــرش الــمــاء فــي الــمــنــزل والــحــرص على 
تــنــاول بــعــض األطــعــمــة فــي هـــذه الــفــتــرة مــثــل الــخــضــراوات 
والفواكه الغنية بفيتامين سي وعدم تناول الحلويات ألنها 
من  واإلكــثــار  والــصــدر  الجسم  حساسية  تهيج  على  تساعد 

شرب السوائل.
األفضل  من  الشديدة  النوبات  أصحاب  إلــى  وبالنسبة 
الغبار  إزالــة  في  المتخصص  الهواء  تنقية  جهاز  استخدام 
في غرف النوم ليلتقط المواد المسببة للحساسية قبل أن 
تتاح لها فرصة االستقرار على األسطح فينجح بذلك في 

تلطيف الجو. 
فترة صعبة في العام، أتمنى أن تمر بسام.

احذروا.. اأ�ضرار الغبار 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

افتتاح ق�سم الجلدية والليزر بمركز دنتاليا الطبي 
تم افتتاح قسم الجلدية والليزر في عيادات مركز دنتاليا الطبي في إطار مواصلة 
يد  الطبية على  أحــدث األجهزة  باستخدام  ذات جــودة ومستوى عال  تقديم خدمات 
متكاما  مركزا  ليكون  المرضى  لرغبات  وتلبية  كريشنا  جوبي  الدكتور  االستشاري 
بمنطقة الجنبية، حيث يشمل القسم خدمات البوتوكس والفيلر، الليزر، ابر النضارة 
التجميلية  العاجات  الفيزوثيرابي،  الــوجــه،  تقشير  الفراكشنال،  والشعر،  للوجه 

للبشرة والجسم، والعاجات الجلدية التناسلية وغيرها من الخدمات .
قسم  افتتاح  بــأن  العلوي  أمين  جــواد  السيد  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  وصــرح 
الطبية  الخدمات  لتوفير  للمركز  التطويرية  الخطة  ضمن  يأتي  والليزر  الجلدية 

الشاملة للجميع وفق أعلى معايير الجودة .
ويعد مركز دنتاليا الطبي أكبر مركز متعدد االختصاصات بمنطقة الجنبية وسار 
إذ يتكون من عيادات أسنان متخصصة ومختبر فني لصناعة االسنان باإلضافة الى 

قسم للجلدية والليزر على أن يتم فتح قسم العاج الطبيعي في المرحلة المقبلة.
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بعد أن أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية االستخدام الطارئ للتطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( الذي تنتجه 
شركة »فالنيفا« األوروبية المتخصصة في تطوير 
ستكون  الــمــعــديــة،  لـــألمـــراض  تطعيمات  وإنـــتـــاج 
أقرت سابع استخدام  البحرين بذلك قد  مملكة 
طـــــارئ لــلــتــطــعــيــمــات ضــمــن جـــهـــودهـــا الــوطــنــيــة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــنــاء عــلــى نــتــائــج دراســـات 

متعددة.
بينه  والفرق  اللقاح  حــول  أكثر  وللمعلومات 
الطبي  الخليج  حـــاور  األخــــرى  الــلــقــاحــات  وبــيــن 
الدكتور خوان كارلوس جاراميلو كبير المسؤولين 

الطبيين في شركة )فالنيفا(.
* كيف يعمل لقاح فالنيفا؟ وما الذي يجعله 

متميًزا عن غيره من اللقاحات؟
يعتبر اللقاح )VLA2001( الذي تنتجه شركة 
المعطلة  الكامل  الفيروس  لقاحات  من  فالنيفا 
تكنولوجيا  مـــن  الــلــقــاح  يــســتــفــيــد  لـــكـــوفـــيـــد-19. 
الدماغ  التهاب  لقاح  في  المستخدمة  التصنيع 
لشركة  المرخص   )®IXIARO( المنشأ  الياباني 
والــدواء  الغذاء  إدارة  قبل  من  والمعتمد  فالنيفا 
ــة، ويــمــتــاز  ــ ــيـ ــ األمــريــكــيــة ووكـــالـــة األدويــــــة األوروبـ
بالسامة  تتعلق  جــيــدة  بخصائص  الــلــقــاح  هــذا 

والتحّمل وقد تم استخدامه أكثر من 12 عاما.
تكنولوجيا  على  المعطلة  اللقاحات  تعتمد 
عاما  سبعين  لــمــدة  اســُتــخــدمــت  راســخــة  تصنيع 
ــن أجـــــل تــحــصــيــن مـــلـــيـــارات األشــــخــــاص ضــد  مــ
أمراض اإلنفلونزا الموسمية وشلل األطفال وداء 
على  المعطلة  الــلــقــاحــات  تقنية  تــرتــكــز  الــكــلــب. 
قــتــل الــفــيــروس مــع االحــتــفــاظ بــغــافــه الــكــامــل. 
وبالمقارنة مع اللقاحات التي تستهدف األشواك 

المعطلة  اللقاحات  فــإن  للفيروس،  البروتينية 
تتمتع بقدرة إضافية تعمل على تعزيز استجابات 
في  اإلضــافــيــة  البروتينات  ضــد  التائية  الــخــايــا 
سارس-كوف-2. بحسب ما أظهرت نتائج المرحلة 

الثالثة.
الــمــرحــلــة  فـــي   VLA2001 لـــقـــاح  أظـــهـــر  ــد  وقــ
بالمقارنة  بكثير  أفضل  الثالثة خصائص تحّمل 
مــع لــقــاح كــوفــيــد-19 معتمد مــن وكــالــة األدويـــة 
اإلضافية  الدراسات  نتائج  أشــارت  كما  األوروبية. 
مــعــززا  تـــأثـــيـــرا  يــظــهــر   VLA2001 لـــقـــاح  أن  ــى  إلــ

متماثل من 7 إلى 8 أشهر بعد مرحلة التطعيم 
األولى، باإلضافة إلى فعاليته في تحييد سالة 
ووهـــان األولــيــة ومــتــحــورات دلــتــا وأومــيــكــرون، ما 
يؤكد إمكانية تأمين اللقاح حماية واسعة المدى. 
 )VLA2001( لقاح  يتوافق  أن  المتوقع  ومــن 
إلى   2( القياسية  التبريد  سلسلة  متطلبات  مع 
ــا يــقــلــل تــكــالــيــف الــتــوزيــع  8 درجـــــات مـــئـــويـــة(، مـ

وإجراءات التخزين المعقدة.
* هل تم تطوير اللقاح بهدف مواجهة طفرات 

متحورات فيروس كورونا؟
دراســـة  نــتــائــج  بــإعــان  يــنــايــر 2022  فــي  قمنا 
الــمــضــادة على  األجــســام  قـــدرة  أظــهــرت  مخبرية 
تحييد متحورات دلتا وأوميكرون بعد أخذ ثاث 
العينات  وأظــهــرت   .VLA2001 لقاح  مــن  جــرعــات 
مــضــادة لسالة  أجــســام  إنــتــاج  اختبارها  تــم  التي 
بــنــســبــة %100،  ــة ولــمــتــحــور دلـــتـــا  ــيــ ووهــــــان األولــ

ولمتحور أوميكرون بنسبة %87.
* من هم األشخاص الذين يمكنهم االستفادة 

من لقاح فالنيفا؟
لــعــمــلــيــات   VLA2001 ــقــــاح  لــ ــيـــص  تـــرخـ تــــم 
الوقت  فــي  ولكننا  للبالغين.  األولــيــة  التحصين 
وتوسيع  إضافية  سريرية  بدراسات  نقوم  الحالي 
عمرية  فــئــات  لتشمل  الــلــقــاح  ومـــؤشـــرات  تسمية 
كلقاح  استخدامه  إمكانية  إلى  باإلضافة  أخــرى، 

داعم خال عام 2022.
تحصل البحرين على مليون جرعة من لقاح 
)VLA2001(. هل تم توزيع اللقاح في دول أخرى؟ 
جديدة  جرعات  تسليم  على  التعاقد  سيتم  وهل 

قريبا؟
ستكون البحرين أول دولة في العالم تحصل 
عــلــى لــقــاحــنــا الــمــعــطــل الــمــضــاد لــكــوفــيــد- 19. 
مع  اتفاقية  بتوقيع  الماضي  العام  في  قمنا  كما 

ــة لــتــزويــد مــا يــصــل إلـــى 60  ــيـ الــمــفــوضــيــة األوروبـ
ومن  عامين،  خال   VLA2001 من  جرعة  مليون 
شهر  فــي  الــجــرعــات  أول  تسليم  يتم  أن  المتوقع 
وكــالــة األدويــة  الــقــادم على حسب موافقة  أبــريــل 
أن  يمكن   VLA2001 لــقــاح  أن  نعتقد  األوروبـــيـــة. 
كوفيد- في مكافحة جائحة  مهًما  إسهاًما  يقدم 

توفيره  وراء  السعي  في  جاهدين  نعمل  كما   .19
في العديد من األسواق العالمية. 

* مــا هــو عـــدد جــرعــات لــقــاح فــالــنــيــفــا؟ وهــل 
هناك حاجة إلى جرعة داعمة؟

الــجــرعــتــيــن  نـــظـــام  عــلــى   VLA2001 يــعــتــمــد 
يتعلق  فيما  األســاســيــة.  التطعيم  عــمــلــيــات  فــي 
التي  الحماية  مــدة  تشير  الــداعــمــة،  بــالــجــرعــات 
توفرها اللقاحات األساسية إلى الحاجة إلى أخذ 
مستويات  أعــلــى  على  للحفاظ  مــتــكــررة  جــرعــات 
مــن األجـــســـام الــمــضــادة. وقـــد أظــهــرت الــبــيــانــات 
ــة لــلــجــرعــة الـــداعـــمـــة الــمــتــجــانــســة نــتــائــج  ــيـ األولـ
استجابة  إحداث  إلى قدرتها على  إيجابية تشير 
مناعية ممتازة بعد إعطاء الجرعة الداعمة من 
أشهر  ثــمــانــيــة  ــى  إلـ ســبــعــة  بــعــد   VLA2001 لــقــاح 
وقمنا  اللقاح.  نفس  من  األساسي  التطعيم  من 
لتشمل  الــدراســة  مــن  الثالثة  المرحلة  بتوسيع 
الــجــرعــة الـــداعـــمـــة بـــهـــدف تــوفــيــر بــيــانــات حــول 
تهم  أولية  وبيانات  المتجانسة  الداعمة  الجرعة 
إعطاء  مــع  المتجانسة،  غير  الــداعــمــة  الــجــرعــة 
الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر على األقل 
عــامــة كما في  وبــصــورة  األســاســي.  التطعيم  مــن 
من  المعطلة  الــلــقــاحــات  تعتبر  فالنيفا،  شــركــة 
الــتــقــنــيــات الـــراســـخـــة الــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 
اللقاحات، وقد تبين أن اللقاحات الداعمة تعمل 
بــشــكــل أفــضــل مــع لــقــاحــات الــفــيــروســات الــكــامــل 

المعطلة. 

خوان كارلوس جارميلوا في حوار حصري للخليج الطبي:

البحرين اأول دولة في العالم تح�سل 
على مليون جرعة من لقاح فالنيفا الأوروبية 

 )EVE( مركز اإيف
اأول مركز جلدية وتجميل للن�ساء فقط في البحرين 

مركز إيف الطبي )EVE( أول 
والليزر  الجلدية  لألمراض  مركز 
والتجميل غير الجراحي للنساء 
فقط، تم افتتاحه مع بداية العام 
بـــرؤيـــة عــصــريــة لــتــقــديــم تــجــربــة 
نسائي  عمل  بفريق  فريدة  طبية 
بــالــكــامــل يــمــنــحــك الــخــصــوصــيــة 
العناية والجمال  واألمان بجانب 
الذي تستحقينه على أيدي كادر 
إشــراف  وتــحــت  متخصص،  طبي 
الدكتورة أماني حجازي أخصائي 
األمــــــراض الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل 
والــتــنــاســلــيــة والـــلـــيـــزر، الــحــاصــلــة 

على البورد السوري
حــوار  الــطــبــي  للخليج  وكــــان 
خـــاص مـــع الـــدكـــتـــورة عـــا خليل 
التي  للمركز  التنفيذي  الرئيس 

بدأت حوارها معنا قائلة:
تأسس مركز إيف في منطقة 
الـــمـــاحـــوز فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز في 
قلب المنامة وبهدف توفير أعلى 
مــســتــوى مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الجلدية  فــي مــجــاالت األمــــراض 
والتجميل غير الجراحي الشامل 
والعاج المطور للشعر باستخدام 
أحدث المعدات واألجهزة الطبية 
ــار  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــي وبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بــــمــــســــتــــوى عـ

تنافسية.
إيــف  الــــذي يــمــيــز مــركــز  *ما 

الطبي؟
هناك  كـــان  أنـــه  الحقيقة   -  
محددة  واستراتيجية  مهم  هدف 
ــاء الـــمـــركـــز مــنــذ  ــشــ ــن فـــكـــرة إنــ مــ
الــبــدايــة، وهـــو أن يــكــون لــه هوية 

ــرأة  ــمـ جــــديــــدة تــعــكــس تــمــكــيــن الـ
وتعزيز صحتها البدنية والنفسية 
بــحــلــول طــبــيــة مــبــتــكــرة وحــديــثــة 
باإلضافة إلى خدمة قطاع أوسع 
من النساء الاتي يحتجن رعاية 
طــبــيــة تــســاعــدهــن عــلــى الــتــغــلــب 
عــلــى مــشــاكــل الـــبـــشـــرة والــجــســم 
ــم يـــتـــوفـــر لــهــن  ــر ولـــكـــن لــ ــعـ ــشـ والـ
الشامل  الطبي  المركز  قبل  مــن 
الــــذي يــجــمــع بــيــن الــخــصــوصــيــة 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ
ومن  العاجية،  األجــهــزة  وأحــدث 
ــاء مــركــز  ــشــ هـــنـــا جــــــاءت فـــكـــرة إنــ
ــبـــي، لـــيـــس هـــــذا فــقــط  إيـــــف الـــطـ

بـــل حــرصــنــا عــلــى اخــتــيــار مــوقــع 
مع  إليه،  الوصول  يسهل  مناسب 
والبيئة  الراحة  وسائل  كل  توفير 
الـــمـــريـــحـــة بـــعـــيـــدا عــــن األجــــــواء 
اإلكلينيكية التقليدية للعيادات.

ــإن نــكــون أول  نــحــن نــنــفــرد بــ
لــلــنــســاء فــقــط فـــي مملكة  مــركــز 
بالكامل  عملنا  فــريــق  الــبــحــريــن 
من النساء لنوفر تجربة عاجية 
الخصوصية  من  جو  وفــي  فريدة 
يـــشـــعـــرن فـــيـــه بــــالــــراحــــة فــلــيــس 
وأخذنا  نهائيا،  يؤرقهم  ما  هناك 
فـــي مـــركـــز إيــــف عــلــى عــاتــقــنــا أن 
نـــقـــدم أفـــضـــل مــعــايــيــر الـــرعـــايـــة 

وأعلى مستوى من التميز الطبي 
ــتــــخــــدام أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــاســ بــ
الــشــهــرة  ذات  الــطــبــيــة  واألجــــهــــزة 
الــعــالــمــيــة وبـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 

الجميع.
باقات  تقديم  على  ونــحــرص 
وعروض متنوعة على اإلجراءات 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــعـــاجـــيـــة داخــــل 

المركز.
تــقــديــمــه  إلــــى  إن مـــا نــســعــى 
ــــف الـــطـــبـــي تــجــربــة  ــيــــوم فــــي إيـ الــ
مختلفة تماما عما اعتدنا رؤيته 
التجميلي؛ إيف  الطب  في قطاع 
مــتــطــورة  بــتــجــربــة شخصية  تــعــد 

بمفهوم جديد كليا.
*ما الجديد لديكم في عالم 

التجميل غير الجراحي؟
إيف على  - نعتمد في مركز 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة ذات 
االسم العريق، بهدف وضع خطة 
عــاجــيــة خــاصــة بـــِك أنـــِت فقط، 
ــعـــدة مــفــاهــيــم  تــنــاســبــك طــبــقــا لـ
ــدة لـــضـــمـــان نــتــائــج  ــديــ ــة شــ ــدقــ وبــ
وتمنحك  جــمــالــك  تــبــرز  متميزة 

الثقة بالنفس والرضا.
مــــن أمـــثـــلـــة األجــــهــــزة لــديــنــا 
أحـــدث جــهــاز والــوحــيــد مــن نوعه 
جهاز  وهـــو  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
باستخدام  الــوجــه  بــشــرة  تحليل 
االصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
الذي يحلل جميع طبقات الوجه 
فـــي خــمــس دقـــائـــق ويــعــطــي أكــثــر 
من 20 تقريرا مختلفا عن صحة 
بــــشــــرة الــــوجــــه ســـــــواء الــطــبــقــات 
ليس  الـــخـــارجـــيـــة،  أو  الـــداخـــلـــيـــة 
هذا فقط بل يقوم الجهاز بعمل 
الــوجــه  لــشــكــل  حقيقية  مــحــاكــاة 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق خــــطــــط الـــعـــنـــايـــة 
الــطــبــيــة والـــعـــاج الــمــنــاســب لك 
ــن بـــنـــفـــســـك الـــنـــتـــائـــج  ــريــ ــى تــ ــتـ حـ

المتوقعة.
كما نقوم بمشاركتك التقارير 
الـــكـــامـــلـــة عــــن طـــريـــق الــبــلــوتــوث 
لاحتفاظ بها ومنها تستطيعين 
عــقــد مــقــارنــة بــيــن الــبــدايــة وبعد 
لك  المحدد  العاج  فترة  انتهاء 
التحليل بجهاز  إعــادة  عن طريق 

تحليل البشرة مرة أخرى.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك يحتوي 
ــزة الـــعـــنـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــى أجـ ــلـ الــــمــــركــــز عـ
بــالــبــشــرة والـــشـــد غــيــر الــجــراحــي 
الــجــمــال والـــعـــودة بعمر  إلظـــهـــار 
الـــــبـــــشـــــرة وإعـــــطـــــائـــــهـــــا الـــــرونـــــق 
والـــنـــضـــارة، مــثــل جـــهـــاز الــهــيــدرا 
العميق  البشرة  لتنظيف  فيشل 
مع  يتناسب  الـــذي  )األكـــوابـــيـــور( 
الـــبـــشـــرة بــمــا فيها  ـــواع  ــ أنـ جــمــيــع 
الــبــشــرة الــحــســاســة ويــعــمــل على 
والجلد  البشرة  وتغذية  ترطيب 

وإعطاء الوجه نضارة طبيعية
كــمــا يـــوجـــد جـــهـــاز الــتــقــشــيــر 
الـــــذي يــفــيــد فـــي إزالــــــة الــطــبــقــة 
الــســطــحــيــة لــلــجــلــد ويــعــمــل على 
ــا مــــــا يــســهــم  ــ ــايـ ــ ــخـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
ــا وتــخــفــيــف  ــهـ ــارتـ فــــي إبــــــــراز نـــضـ
الـــتـــصـــبـــغـــات وتـــنـــظـــيـــف الـــمـــســـام 

والنانو بور.
ــو  ــلـ دبـ )الــــهــــايــــفــــو  ــاز  ــ ــهـ ــ جـ  -
الــــذهــــبــــي( وهــــــو أحـــــــدث تــقــنــيــة 
ومــــــن دون  ــة(  ــيــ ــوتــ )مـــــوجـــــات صــ
أشهر   4 كــل  تقريبا  الجلسة  ألــم 
يستخدم  والعمر،  الحالة  حسب 
خط  مثل  الجلد  ترهل  لحاالت 
والرقبة  الــوجــه  وشــد  االبتسامة 
وأسفل الذراعين، يعالج خطوط 
تـــقـــدم الـــســـن والــتــجــاعــيــد حــول 

العين.
بــــــجــــــانــــــب عــــــــــــاج الــــــذقــــــن 

المزدوجة وتحديد الفك.
اإلجــــــــــــــــــراءات  ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ  -
ــيـــة  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة غـــيـــر الـــجـــراحـ
مــــــثــــــل الــــــحــــــقــــــن بــــالــــبــــوتــــكــــس 

النضارة  وإبــر  العاجي  والفيلر 
والــــمــــيــــزوثــــيــــرابــــي، نــــضــــع لــكــل 
مــريــض خــطــة عــاجــيــة مناسبة 
الــنــتــائــج فيمكن  إلعــطــاء أفــضــل 
الــدمــج بــيــن اإلبـــر واألجـــهـــزة في 
ــــي مـــتـــكـــامـــل  ــــاجـ بـــــروتـــــوكـــــول عـ

لنتائج فائقة الفاعلية 
ــم الــــلــــيــــزر،  ــقــــســ ــز بــ ــيــ ــمــ ــتــ ونــ
فـــإجـــراءات الــلــيــزر تــكــون ناجحة 
عــلــى أيــــدي الــخــبــراء الــمــدربــيــن 
في هذه التقنيات وتحت إشراف 
األطباء في المركز فلدينا جهاز 
لــيــزر الـــدويـــتـــو وهــــو األســـــرع في 
نــتــائــجــه ومـــن دون ألـــم ويــنــاســب 
على  وفعال  البشرة  أنــواع  جميع 

جميع ألوان الشعر.
والــعــنــايــة بــالــشــعــر وصــحــتــه 
وعــــــــــاج الــــتــــســــاقــــط بـــجـــلـــســـات 
ــنــــي بـــالـــبـــازمـــا  ــغــ الــــبــــروتــــيــــن الــ

وجلسات الميزوثيرابي.
ــز  ــركــ *هـــــــــل لـــــديـــــكـــــم فـــــــي مــ
إيــــف حـــلـــول لــشــد الــجــســم غير 

جراحية؟
نــهــتــم  بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــنــحــن   -
بالتطور وكل ما هو جديد ومفيد 
استطعنا جمع كل ما يهم المرأة 
تحت سقف واحد لتسهيل مهمة 

االختيار عليها وتقديم المشورة 
ــا، فــلــديــنــا  ــنـ ــبـ ــانـ الـــطـــبـــيـــة مــــن جـ
جدا  المميز  بلس(  )الفور  جهاز 
ــاز الــمــشــاهــيــر  ــهـ يــطــلــق عــلــيــه جـ
لدينا  بالتبريد  الجسم  ولنحت 
أحـــدث جــهــاز فــي الــبــحــريــن وهــو 
مــايــكــوول( يعمل  )الــســوبــر  جهاز 
قليلة  وبجلسات  كبيرة  بفعالية 

تجدي نتائج مرضية جدا.
*مــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــن رؤيـــــــتـــــــكـــــــم 

المستقبلية؟
الــطــبــي ملتزم  إيـــف  - مــركــز 
بــتــقــديــم خـــدمـــات طــبــيــة بــجــودة 
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــة وضـ ــيــ ــالــ عــ
ــزام  ــتـ الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وااللـ
التام باشتراطات الهيئة الوطنية 
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
مريم  الدكتورة  بقيادة  الصحية 
لنكون إضافة جديدة  الجاهمة 
وشركاء فاعلين في نظام صحي 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــمـــل عــ ــعـ ــي يـ ــلـ ــاعـ ــفـ تـ

وخدمة المجتمع.
ونتطلع إلى زيادة الخدمات 
العاجل  القريب  فــي  المركز  فــي 
فــي  مــــشــــاركــــات  لـــنـــا  ــون  ــكــ يــ وأن 
تخدم  التي  الصحية  الفعاليات 

المجتمع. 

 لأول مرة في البحرين الذكاء ال�سطناعي يقتحم عالم الجلدية والتجميل

تتعرض مناطُق كثيرة من العالم العربي في هذه األيام 
السطحية،  الرياح  الغبار مصحوبة بنشاط في  لموجة من 
المرضى وكبار السن واألطفال بشكل  ويتوجب على بعض 
خاص الحرص في هذه الفترة من السنة على عدم التعرض 
الغبار هي  في صحتهم. حساسية  الضار  لتأثيرها  لألتربة 
التعرض  عند  بها  اإلصــابــة  تبدأ  الحساسية  من  شائع  نــوع 
ألي جــزء مــن األتــربــة والــغــبــار، ولــيــس مــن السهل التحكم 
العينين  ــرار  ــمــ ــــف واحــ ــيـــان األنـ الــعــطــس وسـ ويـــعـــد  فــيــهــا، 
األعــراض  بعض  من  التنفس  وصعوبة  والسعال  ودموعهما 

الشائعة لحساسية الغبار.
األنفية  والجيوب  التنفسي  الجهاز  على  الغبار  أضــرار 
مملكة  هذا ألن  مقالنا  في  نستعرض  ما  أهم  هي  والعيون 
يثور  الــذي  الغبار  بموسم  الشهر  هــذا  خــال  تمر  البحرين 

على فترات متقاربة. 
تــزداد األعــراض لديهم خال  التنفسي  مرضى الجهاز 
العواصف الترابية، فالغبار يثير مرض الربو ويسبب ضيق 
ــة بــحــســاســيــة الــصــدر  ــابـ ــراره اإلصـ ــ الــتــنــفــس، ومـــن أهـــم أضــ

والتهاب الرئتين.
المسببة  البكتيريا  ونقل  حمل  تستطيع  الغبار  ذرات 
أخطر  يعتبر  الرئتين  وتليف  الــصــدريــة،  ــراض  األمـ لبعض 
نتيجة الستنشاق  الــتــلــيــف  ويــحــدث  الــغــبــار،  أضــــرار  وأهــــم 
لها  والتي  الرئة  نسيج  إلــى  تصل  التي  األتربة  أنــواع  بعض 
بالتهاب  الفترة  هــذه  تشتهر  كما  التليف.  إحـــداث  خاصية 
من  العين  في  بحساسية  يصاب  وبعضنا  األنفية،  الجيوب 
الغبار المتطاير في الجو ويسبب تهيج األغشية المخاطية 
الدموية  األوعــيــة  فــي  التهاب  يــحــدث  وبالتالي  للملتحمة 
الــمــوجــودة بها وتظهر األعـــراض فــي صــورة احــمــرار ودمــوع 

العين، الشعور بحكة شديدة ونزول إفرازات منها.
ومن النصائح التي يجب اتباعها في هذه الفترة تجنب 
الخروج من المنزل إال للضرورة حتى ال يزداد األمر سوءا، 
واســتــخــدام بــخــاخ لـــرش الــمــاء فــي الــمــنــزل والــحــرص على 
تــنــاول بــعــض األطــعــمــة فــي هـــذه الــفــتــرة مــثــل الــخــضــراوات 
والفواكه الغنية بفيتامين سي وعدم تناول الحلويات ألنها 
من  واإلكــثــار  والــصــدر  الجسم  حساسية  تهيج  على  تساعد 

شرب السوائل.
األفضل  من  الشديدة  النوبات  أصحاب  إلــى  وبالنسبة 
الغبار  إزالــة  في  المتخصص  الهواء  تنقية  جهاز  استخدام 
في غرف النوم ليلتقط المواد المسببة للحساسية قبل أن 
تتاح لها فرصة االستقرار على األسطح فينجح بذلك في 

تلطيف الجو. 
فترة صعبة في العام، أتمنى أن تمر بسام.

احذروا.. اأ�ضرار الغبار 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

افتتاح ق�سم الجلدية والليزر بمركز دنتاليا الطبي 
تم افتتاح قسم الجلدية والليزر في عيادات مركز دنتاليا الطبي في إطار مواصلة 
يد  الطبية على  أحــدث األجهزة  باستخدام  ذات جــودة ومستوى عال  تقديم خدمات 
متكاما  مركزا  ليكون  المرضى  لرغبات  وتلبية  كريشنا  جوبي  الدكتور  االستشاري 
بمنطقة الجنبية، حيث يشمل القسم خدمات البوتوكس والفيلر، الليزر، ابر النضارة 
التجميلية  العاجات  الفيزوثيرابي،  الــوجــه،  تقشير  الفراكشنال،  والشعر،  للوجه 

للبشرة والجسم، والعاجات الجلدية التناسلية وغيرها من الخدمات .
قسم  افتتاح  بــأن  العلوي  أمين  جــواد  السيد  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  وصــرح 
الطبية  الخدمات  لتوفير  للمركز  التطويرية  الخطة  ضمن  يأتي  والليزر  الجلدية 

الشاملة للجميع وفق أعلى معايير الجودة .
ويعد مركز دنتاليا الطبي أكبر مركز متعدد االختصاصات بمنطقة الجنبية وسار 
إذ يتكون من عيادات أسنان متخصصة ومختبر فني لصناعة االسنان باإلضافة الى 

قسم للجلدية والليزر على أن يتم فتح قسم العاج الطبيعي في المرحلة المقبلة.
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بعد أن أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية االستخدام الطارئ للتطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( الذي تنتجه 
شركة »فالنيفا« األوروبية المتخصصة في تطوير 
ستكون  الــمــعــديــة،  لـــألمـــراض  تطعيمات  وإنـــتـــاج 
أقرت سابع استخدام  البحرين بذلك قد  مملكة 
طـــــارئ لــلــتــطــعــيــمــات ضــمــن جـــهـــودهـــا الــوطــنــيــة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــنــاء عــلــى نــتــائــج دراســـات 

متعددة.
بينه  والفرق  اللقاح  حــول  أكثر  وللمعلومات 
الطبي  الخليج  حـــاور  األخــــرى  الــلــقــاحــات  وبــيــن 
الدكتور خوان كارلوس جاراميلو كبير المسؤولين 

الطبيين في شركة )فالنيفا(.
* كيف يعمل لقاح فالنيفا؟ وما الذي يجعله 

متميًزا عن غيره من اللقاحات؟
يعتبر اللقاح )VLA2001( الذي تنتجه شركة 
المعطلة  الكامل  الفيروس  لقاحات  من  فالنيفا 
تكنولوجيا  مـــن  الــلــقــاح  يــســتــفــيــد  لـــكـــوفـــيـــد-19. 
الدماغ  التهاب  لقاح  في  المستخدمة  التصنيع 
لشركة  المرخص   )®IXIARO( المنشأ  الياباني 
والــدواء  الغذاء  إدارة  قبل  من  والمعتمد  فالنيفا 
ــة، ويــمــتــاز  ــ ــيـ ــ األمــريــكــيــة ووكـــالـــة األدويــــــة األوروبـ
بالسامة  تتعلق  جــيــدة  بخصائص  الــلــقــاح  هــذا 

والتحّمل وقد تم استخدامه أكثر من 12 عاما.
تكنولوجيا  على  المعطلة  اللقاحات  تعتمد 
عاما  سبعين  لــمــدة  اســُتــخــدمــت  راســخــة  تصنيع 
ــن أجـــــل تــحــصــيــن مـــلـــيـــارات األشــــخــــاص ضــد  مــ
أمراض اإلنفلونزا الموسمية وشلل األطفال وداء 
على  المعطلة  الــلــقــاحــات  تقنية  تــرتــكــز  الــكــلــب. 
قــتــل الــفــيــروس مــع االحــتــفــاظ بــغــافــه الــكــامــل. 
وبالمقارنة مع اللقاحات التي تستهدف األشواك 

المعطلة  اللقاحات  فــإن  للفيروس،  البروتينية 
تتمتع بقدرة إضافية تعمل على تعزيز استجابات 
في  اإلضــافــيــة  البروتينات  ضــد  التائية  الــخــايــا 
سارس-كوف-2. بحسب ما أظهرت نتائج المرحلة 

الثالثة.
الــمــرحــلــة  فـــي   VLA2001 لـــقـــاح  أظـــهـــر  ــد  وقــ
بالمقارنة  بكثير  أفضل  الثالثة خصائص تحّمل 
مــع لــقــاح كــوفــيــد-19 معتمد مــن وكــالــة األدويـــة 
اإلضافية  الدراسات  نتائج  أشــارت  كما  األوروبية. 
مــعــززا  تـــأثـــيـــرا  يــظــهــر   VLA2001 لـــقـــاح  أن  ــى  إلــ

متماثل من 7 إلى 8 أشهر بعد مرحلة التطعيم 
األولى، باإلضافة إلى فعاليته في تحييد سالة 
ووهـــان األولــيــة ومــتــحــورات دلــتــا وأومــيــكــرون، ما 
يؤكد إمكانية تأمين اللقاح حماية واسعة المدى. 
 )VLA2001( لقاح  يتوافق  أن  المتوقع  ومــن 
إلى   2( القياسية  التبريد  سلسلة  متطلبات  مع 
ــا يــقــلــل تــكــالــيــف الــتــوزيــع  8 درجـــــات مـــئـــويـــة(، مـ

وإجراءات التخزين المعقدة.
* هل تم تطوير اللقاح بهدف مواجهة طفرات 

متحورات فيروس كورونا؟
دراســـة  نــتــائــج  بــإعــان  يــنــايــر 2022  فــي  قمنا 
الــمــضــادة على  األجــســام  قـــدرة  أظــهــرت  مخبرية 
تحييد متحورات دلتا وأوميكرون بعد أخذ ثاث 
العينات  وأظــهــرت   .VLA2001 لقاح  مــن  جــرعــات 
مــضــادة لسالة  أجــســام  إنــتــاج  اختبارها  تــم  التي 
بــنــســبــة %100،  ــة ولــمــتــحــور دلـــتـــا  ــيــ ووهــــــان األولــ

ولمتحور أوميكرون بنسبة %87.
* من هم األشخاص الذين يمكنهم االستفادة 

من لقاح فالنيفا؟
لــعــمــلــيــات   VLA2001 ــقــــاح  لــ ــيـــص  تـــرخـ تــــم 
الوقت  فــي  ولكننا  للبالغين.  األولــيــة  التحصين 
وتوسيع  إضافية  سريرية  بدراسات  نقوم  الحالي 
عمرية  فــئــات  لتشمل  الــلــقــاح  ومـــؤشـــرات  تسمية 
كلقاح  استخدامه  إمكانية  إلى  باإلضافة  أخــرى، 

داعم خال عام 2022.
تحصل البحرين على مليون جرعة من لقاح 
)VLA2001(. هل تم توزيع اللقاح في دول أخرى؟ 
جديدة  جرعات  تسليم  على  التعاقد  سيتم  وهل 

قريبا؟
ستكون البحرين أول دولة في العالم تحصل 
عــلــى لــقــاحــنــا الــمــعــطــل الــمــضــاد لــكــوفــيــد- 19. 
مع  اتفاقية  بتوقيع  الماضي  العام  في  قمنا  كما 

ــة لــتــزويــد مــا يــصــل إلـــى 60  ــيـ الــمــفــوضــيــة األوروبـ
ومن  عامين،  خال   VLA2001 من  جرعة  مليون 
شهر  فــي  الــجــرعــات  أول  تسليم  يتم  أن  المتوقع 
وكــالــة األدويــة  الــقــادم على حسب موافقة  أبــريــل 
أن  يمكن   VLA2001 لــقــاح  أن  نعتقد  األوروبـــيـــة. 
كوفيد- في مكافحة جائحة  مهًما  إسهاًما  يقدم 
توفيره  وراء  السعي  في  جاهدين  نعمل  كما   .19

في العديد من األسواق العالمية. 
* مــا هــو عـــدد جــرعــات لــقــاح فــالــنــيــفــا؟ وهــل 

هناك حاجة إلى جرعة داعمة؟
الــجــرعــتــيــن  نـــظـــام  عــلــى   VLA2001 يــعــتــمــد 
يتعلق  فيما  األســاســيــة.  التطعيم  عــمــلــيــات  فــي 
التي  الحماية  مــدة  تشير  الــداعــمــة،  بــالــجــرعــات 
توفرها اللقاحات األساسية إلى الحاجة إلى أخذ 
مستويات  أعــلــى  على  للحفاظ  مــتــكــررة  جــرعــات 
مــن األجـــســـام الــمــضــادة. وقـــد أظــهــرت الــبــيــانــات 
ــة لــلــجــرعــة الـــداعـــمـــة الــمــتــجــانــســة نــتــائــج  ــيـ األولـ
استجابة  إحداث  إلى قدرتها على  إيجابية تشير 
مناعية ممتازة بعد إعطاء الجرعة الداعمة من 
أشهر  ثــمــانــيــة  ــى  إلـ ســبــعــة  بــعــد   VLA2001 لــقــاح 
وقمنا  اللقاح.  نفس  من  األساسي  التطعيم  من 
لتشمل  الــدراســة  مــن  الثالثة  المرحلة  بتوسيع 
الــجــرعــة الـــداعـــمـــة بـــهـــدف تــوفــيــر بــيــانــات حــول 
تهم  أولية  وبيانات  المتجانسة  الداعمة  الجرعة 
إعطاء  مــع  المتجانسة،  غير  الــداعــمــة  الــجــرعــة 
الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر على األقل 
عــامــة كما في  وبــصــورة  األســاســي.  التطعيم  مــن 
من  المعطلة  الــلــقــاحــات  تعتبر  فالنيفا،  شــركــة 
الــتــقــنــيــات الـــراســـخـــة الــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 
اللقاحات، وقد تبين أن اللقاحات الداعمة تعمل 
بــشــكــل أفــضــل مــع لــقــاحــات الــفــيــروســات الــكــامــل 

المعطلة. 

خوان كارلوس جارميلوا في حوار حصري للخليج الطبي:

البحرين اأول دولة في العالم تح�سل 
على مليون جرعة من لقاح فالنيفا الأوروبية 

 )EVE( مركز اإيف
اأول مركز جلدية وتجميل للن�ساء فقط في البحرين 

مركز إيف الطبي )EVE( أول 
والليزر  الجلدية  لألمراض  مركز 
والتجميل غير الجراحي للنساء 
فقط، تم افتتاحه مع بداية العام 
بـــرؤيـــة عــصــريــة لــتــقــديــم تــجــربــة 
نسائي  عمل  بفريق  فريدة  طبية 
بــالــكــامــل يــمــنــحــك الــخــصــوصــيــة 
العناية والجمال  واألمان بجانب 
الذي تستحقينه على أيدي كادر 
إشــراف  وتــحــت  متخصص،  طبي 
الدكتورة أماني حجازي أخصائي 
األمــــــراض الــجــلــديــة والــتــجــمــيــل 
والــتــنــاســلــيــة والـــلـــيـــزر، الــحــاصــلــة 

على البورد السوري
حــوار  الــطــبــي  للخليج  وكــــان 
خـــاص مـــع الـــدكـــتـــورة عـــا خليل 
التي  للمركز  التنفيذي  الرئيس 

بدأت حوارها معنا قائلة:
تأسس مركز إيف في منطقة 
الـــمـــاحـــوز فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز في 
قلب المنامة وبهدف توفير أعلى 
مــســتــوى مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الجلدية  فــي مــجــاالت األمــــراض 
والتجميل غير الجراحي الشامل 
والعاج المطور للشعر باستخدام 
أحدث المعدات واألجهزة الطبية 
ــار  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــي وبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بــــمــــســــتــــوى عـ

تنافسية.
إيــف  الــــذي يــمــيــز مــركــز  *ما 

الطبي؟
هناك  كـــان  أنـــه  الحقيقة   -  
محددة  واستراتيجية  مهم  هدف 
ــاء الـــمـــركـــز مــنــذ  ــشــ ــن فـــكـــرة إنــ مــ
الــبــدايــة، وهـــو أن يــكــون لــه هوية 

ــرأة  ــمـ جــــديــــدة تــعــكــس تــمــكــيــن الـ
وتعزيز صحتها البدنية والنفسية 
بــحــلــول طــبــيــة مــبــتــكــرة وحــديــثــة 
باإلضافة إلى خدمة قطاع أوسع 
من النساء الاتي يحتجن رعاية 
طــبــيــة تــســاعــدهــن عــلــى الــتــغــلــب 
عــلــى مــشــاكــل الـــبـــشـــرة والــجــســم 
ــم يـــتـــوفـــر لــهــن  ــر ولـــكـــن لــ ــعـ ــشـ والـ
الشامل  الطبي  المركز  قبل  مــن 
الــــذي يــجــمــع بــيــن الــخــصــوصــيــة 
ــل الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ
ومن  العاجية،  األجــهــزة  وأحــدث 
ــاء مــركــز  ــشــ هـــنـــا جــــــاءت فـــكـــرة إنــ
ــبـــي، لـــيـــس هـــــذا فــقــط  إيـــــف الـــطـ

بـــل حــرصــنــا عــلــى اخــتــيــار مــوقــع 
مع  إليه،  الوصول  يسهل  مناسب 
والبيئة  الراحة  وسائل  كل  توفير 
الـــمـــريـــحـــة بـــعـــيـــدا عــــن األجــــــواء 
اإلكلينيكية التقليدية للعيادات.

ــإن نــكــون أول  نــحــن نــنــفــرد بــ
لــلــنــســاء فــقــط فـــي مملكة  مــركــز 
بالكامل  عملنا  فــريــق  الــبــحــريــن 
من النساء لنوفر تجربة عاجية 
الخصوصية  من  جو  وفــي  فريدة 
يـــشـــعـــرن فـــيـــه بــــالــــراحــــة فــلــيــس 
وأخذنا  نهائيا،  يؤرقهم  ما  هناك 
فـــي مـــركـــز إيــــف عــلــى عــاتــقــنــا أن 
نـــقـــدم أفـــضـــل مــعــايــيــر الـــرعـــايـــة 

وأعلى مستوى من التميز الطبي 
ــتــــخــــدام أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــاســ بــ
الــشــهــرة  ذات  الــطــبــيــة  واألجــــهــــزة 
الــعــالــمــيــة وبـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 

الجميع.
باقات  تقديم  على  ونــحــرص 
وعروض متنوعة على اإلجراءات 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــعـــاجـــيـــة داخــــل 

المركز.
تــقــديــمــه  إلــــى  إن مـــا نــســعــى 
ــــف الـــطـــبـــي تــجــربــة  ــيــــوم فــــي إيـ الــ
مختلفة تماما عما اعتدنا رؤيته 
التجميلي؛ إيف  الطب  في قطاع 
مــتــطــورة  بــتــجــربــة شخصية  تــعــد 

بمفهوم جديد كليا.
*ما الجديد لديكم في عالم 

التجميل غير الجراحي؟
إيف على  - نعتمد في مركز 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة ذات 
االسم العريق، بهدف وضع خطة 
عــاجــيــة خــاصــة بـــِك أنـــِت فقط، 
ــعـــدة مــفــاهــيــم  تــنــاســبــك طــبــقــا لـ
ــدة لـــضـــمـــان نــتــائــج  ــديــ ــة شــ ــدقــ وبــ
وتمنحك  جــمــالــك  تــبــرز  متميزة 

الثقة بالنفس والرضا.
مــــن أمـــثـــلـــة األجــــهــــزة لــديــنــا 
أحـــدث جــهــاز والــوحــيــد مــن نوعه 
جهاز  وهـــو  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
باستخدام  الــوجــه  بــشــرة  تحليل 
االصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
الذي يحلل جميع طبقات الوجه 
فـــي خــمــس دقـــائـــق ويــعــطــي أكــثــر 
من 20 تقريرا مختلفا عن صحة 
بــــشــــرة الــــوجــــه ســـــــواء الــطــبــقــات 
ليس  الـــخـــارجـــيـــة،  أو  الـــداخـــلـــيـــة 
هذا فقط بل يقوم الجهاز بعمل 
الــوجــه  لــشــكــل  حقيقية  مــحــاكــاة 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق خــــطــــط الـــعـــنـــايـــة 
الــطــبــيــة والـــعـــاج الــمــنــاســب لك 
ــن بـــنـــفـــســـك الـــنـــتـــائـــج  ــريــ ــى تــ ــتـ حـ

المتوقعة.
كما نقوم بمشاركتك التقارير 
الـــكـــامـــلـــة عــــن طـــريـــق الــبــلــوتــوث 
لاحتفاظ بها ومنها تستطيعين 
عــقــد مــقــارنــة بــيــن الــبــدايــة وبعد 
لك  المحدد  العاج  فترة  انتهاء 
التحليل بجهاز  إعــادة  عن طريق 

تحليل البشرة مرة أخرى.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك يحتوي 
ــزة الـــعـــنـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــى أجـ ــلـ الــــمــــركــــز عـ
بــالــبــشــرة والـــشـــد غــيــر الــجــراحــي 
الــجــمــال والـــعـــودة بعمر  إلظـــهـــار 
الـــــبـــــشـــــرة وإعـــــطـــــائـــــهـــــا الـــــرونـــــق 
والـــنـــضـــارة، مــثــل جـــهـــاز الــهــيــدرا 
العميق  البشرة  لتنظيف  فيشل 
مع  يتناسب  الـــذي  )األكـــوابـــيـــور( 
الـــبـــشـــرة بــمــا فيها  ـــواع  ــ أنـ جــمــيــع 
الــبــشــرة الــحــســاســة ويــعــمــل على 
والجلد  البشرة  وتغذية  ترطيب 

وإعطاء الوجه نضارة طبيعية
كــمــا يـــوجـــد جـــهـــاز الــتــقــشــيــر 
الـــــذي يــفــيــد فـــي إزالــــــة الــطــبــقــة 
الــســطــحــيــة لــلــجــلــد ويــعــمــل على 
ــا مــــــا يــســهــم  ــ ــايـ ــ ــخـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
ــا وتــخــفــيــف  ــهـ ــارتـ فــــي إبــــــــراز نـــضـ
الـــتـــصـــبـــغـــات وتـــنـــظـــيـــف الـــمـــســـام 

والنانو بور.
ــو  ــلـ دبـ )الــــهــــايــــفــــو  ــاز  ــ ــهـ ــ جـ  -
الــــذهــــبــــي( وهــــــو أحـــــــدث تــقــنــيــة 
ومــــــن دون  ــة(  ــيــ ــوتــ )مـــــوجـــــات صــ
أشهر   4 كــل  تقريبا  الجلسة  ألــم 
يستخدم  والعمر،  الحالة  حسب 
خط  مثل  الجلد  ترهل  لحاالت 
والرقبة  الــوجــه  وشــد  االبتسامة 
وأسفل الذراعين، يعالج خطوط 
تـــقـــدم الـــســـن والــتــجــاعــيــد حــول 

العين.
بــــــجــــــانــــــب عــــــــــــاج الــــــذقــــــن 

المزدوجة وتحديد الفك.
اإلجــــــــــــــــــراءات  ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ  -
ــيـــة  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة غـــيـــر الـــجـــراحـ
مــــــثــــــل الــــــحــــــقــــــن بــــالــــبــــوتــــكــــس 

النضارة  وإبــر  العاجي  والفيلر 
والــــمــــيــــزوثــــيــــرابــــي، نــــضــــع لــكــل 
مــريــض خــطــة عــاجــيــة مناسبة 
الــنــتــائــج فيمكن  إلعــطــاء أفــضــل 
الــدمــج بــيــن اإلبـــر واألجـــهـــزة في 
ــــي مـــتـــكـــامـــل  ــــاجـ بـــــروتـــــوكـــــول عـ

لنتائج فائقة الفاعلية 
ــم الــــلــــيــــزر،  ــقــــســ ــز بــ ــيــ ــمــ ــتــ ونــ
فـــإجـــراءات الــلــيــزر تــكــون ناجحة 
عــلــى أيــــدي الــخــبــراء الــمــدربــيــن 
في هذه التقنيات وتحت إشراف 
األطباء في المركز فلدينا جهاز 
لــيــزر الـــدويـــتـــو وهــــو األســـــرع في 
نــتــائــجــه ومـــن دون ألـــم ويــنــاســب 
على  وفعال  البشرة  أنــواع  جميع 

جميع ألوان الشعر.
والــعــنــايــة بــالــشــعــر وصــحــتــه 
وعــــــــــاج الــــتــــســــاقــــط بـــجـــلـــســـات 
ــنــــي بـــالـــبـــازمـــا  ــغــ الــــبــــروتــــيــــن الــ

وجلسات الميزوثيرابي.
ــز  ــركــ *هـــــــــل لـــــديـــــكـــــم فـــــــي مــ
إيــــف حـــلـــول لــشــد الــجــســم غير 

جراحية؟
نــهــتــم  بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــنــحــن   -
بالتطور وكل ما هو جديد ومفيد 
استطعنا جمع كل ما يهم المرأة 
تحت سقف واحد لتسهيل مهمة 

االختيار عليها وتقديم المشورة 
ــا، فــلــديــنــا  ــنـ ــبـ ــانـ الـــطـــبـــيـــة مــــن جـ
جدا  المميز  بلس(  )الفور  جهاز 
ــاز الــمــشــاهــيــر  ــهـ يــطــلــق عــلــيــه جـ
لدينا  بالتبريد  الجسم  ولنحت 
أحـــدث جــهــاز فــي الــبــحــريــن وهــو 
مــايــكــوول( يعمل  )الــســوبــر  جهاز 
قليلة  وبجلسات  كبيرة  بفعالية 

تجدي نتائج مرضية جدا.
*مــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــن رؤيـــــــتـــــــكـــــــم 

المستقبلية؟
الــطــبــي ملتزم  إيـــف  - مــركــز 
بــتــقــديــم خـــدمـــات طــبــيــة بــجــودة 
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــة وضـ ــيــ ــالــ عــ
ــزام  ــتـ الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وااللـ
التام باشتراطات الهيئة الوطنية 
ــات  ــدمــ ــخــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
مريم  الدكتورة  بقيادة  الصحية 
لنكون إضافة جديدة  الجاهمة 
وشركاء فاعلين في نظام صحي 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــمـــل عــ ــعـ ــي يـ ــلـ ــاعـ ــفـ تـ

وخدمة المجتمع.
ونتطلع إلى زيادة الخدمات 
العاجل  القريب  فــي  المركز  فــي 
فــي  مــــشــــاركــــات  لـــنـــا  ــون  ــكــ يــ وأن 
تخدم  التي  الصحية  الفعاليات 

المجتمع. 

 لأول مرة في البحرين الذكاء ال�سطناعي يقتحم عالم الجلدية والتجميل
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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
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»الأعلى لل�شحة« يطلع ممثلي املحافظة على امل�شروع 

تطبيق الت�شيري الذاتي يف 6 مراكز �شحية باملحرق

اطلعت على اقرتاح الزيادة ال�شنوية للمعا�شات امل�شتحقة

ت�شريعية النواب تتم�شك بتعديل قانون »اخلدمة املدنية«

عقد رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة الفريق 

طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة �شباح 

العميد  من  مب�شاركة  اجتماًعا  الإثنني  اأم�س 

عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب حمافظ حمافظة 

املحرق والنائب الدكتور ه�شام الع�شريي ع�شو 

مراكز  اأمناء  جمل�س  واأع�شاء  النواب  جمل�س 

امل�شوؤولني  من  وعدد  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

يف القطاع ال�شحي، وذلك ب�شاأن قرب التطبيق 

ملراكز  الذاتي  الت�شيري  مل�شروع  التجريبي 

الرعاية ال�شحية الأولية يف حمافظة املحرق.

ويف م�شتهل الجتماع رحب رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شحة مبمثلي حمافظة املحرق، موؤكًدا 

ي�شهد  اململكة  يف  ال�شحية  الرعاية  قطاع  اأن 

من  الالحمدود  الدعم  بف�شل  م�شتمًرا  تطوًرا 

امللكي ويل  ال�شمو  املفدى و�شاحب  امللك  جاللة 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اآل  ال�شيخ حممد بن عبداهلل  ا�شتعر�س  وقد 

خليفة م�شروع التطبيق التدريجي يف م�شروع 

الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

ب�شورة  الأوىل  املرحلة  يف  �شيطبق  ــذي  ال

تباًعا  يعمم  ثم  املحرق  حمافظة  يف  جتريبية 

على جميع حمافظات اململكة.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  قدمت  جانبها  من 

ال�شيد  جليلة  د.  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

ومراحل  الذاتي  الت�شيري  اآلية  عن  �شرحاً  جواد 

التطبيق، �شرحاً مف�شالً عن اخلطوات التي يتم 

تطبيقها على املراكز ال�شتة يف حمافظة املحرق، 

واخلطوات التطبيقية التي ت�شمل برنامج »اخرت 

الرعاية  اإىل  املراكز  بع�س  وحتويل  طبيبك« 

ال�شحية للحالت امل�شتعجلة، كما بينت اأهداف 

امل�شروع والنتائج املرجوة منه.

الت�شيري  م�شروع  اإّن  د.ال�شيد  واأو�شحت 

مراكز  اإىل  ال�شحية  املراكز  حتويل  هو  الذاتي 

خدمات  جودة  حت�شني  اأجل  من  الإدارة  ذاتية 

الرعاية ال�شحية.

وبينت الرئي�س التنفيذي اأنه ح�شب اخلطة 

ال�شرتاتيجية لتطبيق برنامج ال�شمان ال�شحي، 

لربنامج  التجريبي  بالتطبيق  البدء  �شيتم 

الأوىل يف  ال�شحية  املنطقة  يف  الذاتي  الت�شيري 

رعاية  مراكز   6 �شي�شم  والــذي  مار�س  �شهر 

ال�شحي،  املحرق  مركز  وهي:  اأولية  �شحية 

بو  حالة  مركز  ال�شحي،  �شلمان  ال�شيخ  مركز 

الوطني  البحرين  بنك  مركز  ال�شحي،  ماهر 

الوطني  البحرين  بنك  مركز  بعراد،  ال�شحي 

والكويت  البحرين  بنك  مركز  بالدير،  ال�شحي 

�شحية  رعاية  مركزا  وهناك  باحلد،  ال�شحي 

مدار  على  �شيعمالن  املحرق  اأولية يف حمافظة 

مركز  وهما  ال�شكان  لحتياجات  تلبية  ال�شاعة 

البحرين  بنك  ومركز  ال�شحي  ماهر  بو  حالة 

والكويت ال�شحي.

يف  التجريبي  بالتطبيق  البدء  موعد  وعن 

حمافظة املحرق اأ�شارت اإىل اأنه �شيتم فتح باب 

لربنامج  اخلدمة  من  للم�شتفيدين  الت�شجيل 

وبعد  احلــايل  ال�شهر  خــالل  طبيبك«  ــرت  »اأخ

برامج  تطبيق  �شيتم  الت�شجيل  من  النتهاء 

الت�شيري الذاتي يف املراكز ال�شحية.

ــوؤون  ــش ــ� ال ــدت جلــنــة  ــق  ع

مبجل�س  والقانونية  الت�شريعية 

ع�شر،  التا�شع  اجتماعها  النواب، 

يف دور النعقاد ال�شنوي العادي 

الت�شريعي  الف�شل  من  الرابع، 

فا�شل  النائب  برئا�شة  اخلام�س، 

وبح�شور  اأم�س،  يوم  ال�شواد، 

اللجنة. اأع�شاء  النواب 

اطلعت  الجتماع  ــالل  وخ  

بقانون  ــرتاح  الق على  اللجنة، 

ب�شاأن الزيادة ال�شنوية للمعا�شات 

رقم  للقانون  طبًقا  امل�شتحقة 

ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13(

التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم 

اللجنة  وارتاأت  ملوظفي احلكومة، 

بقانون. القرتاح  د�شتورية 

اللجنة،  وا�شتعر�شت  كما   

الزيادة  ب�شاأن  بقانون  القرتاح 

امل�شتحقة  للمعا�شات  ال�شنوية 

تنظيم  قــانــون  ــام  لأحــك طبًقا 

التقاعد  ومــكــافــاآت  معا�شات 

ــاع  دف قـــوة  واأفــــراد  ل�شباط 

ال�شادر  العام  والأمن  البحرين 

 )11( رقــم  بقانون  باملر�شوم 

اللجنة  وقــررت   ،1976 ل�شنة 

املقرتح. د�شتورية 

على  اللجنة  اطلعت  ــم  ث  

بع�س  بتعديل  بقانون  اقــرتاح 

ال�شادر  العقوبات  قانون  اأحكام 

 )15( رقــم  بقانون  باملر�شوم 

اللجنة  ــاأت  وارت  ،1976 ل�شنة 

ب�شاأن  د�شتورية  عــدم  �شبهة 

املقرتح.

على  اللجنة  واطلعت  كما   

بع�س  بتعديل  بقانون  القرتاح 

رقم  بقانون  املر�شوم  اأحــكــام 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   20

الرثوة  وحماية  ا�شتغالل  و�شيد 

اللجنة  وقــــررت  ال�شمكية، 

بقانون. القرتاح  د�شتورية 

اإىل  اللجنة،  انتقلت  بعدها   

ال�شورى  جمل�س  قرار  مناق�شة 

بتعديل  قانون  م�شروع  ب�شاأن 

اخلدمة  قانون  من   )11( املادة 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية 

2010م،  ل�شنة   )48( ــم  رق

الفقرة  بتعديل  قانون  وم�شروع 

من   )11( املـــادة  مــن  الثانية 

ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون 

 )48( رقــم  بقانون  باملر�شوم 

ل�شنة 2010م )املعدان يف �شوء 

»ب�شيغتهما  بقانون  القرتاحني 

جمل�س  مــن  املقدمني  املعدلة« 

التم�شك  اللجنة  وارتاأت  النواب(، 

ورفــع  ــواب  ــن ال جمل�س  بــقــرار 

مكتب  هيئة  اىل  النهائي  التقرير 

املجل�س.

 كما وناق�شت اللجنة القرتاح 

املعدلة«  »ب�شيغته  بقانون 

قانون  اأحــكــام  بع�س  بتعديل 

باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة 

بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

جلنة  راأي  ا�شتعرا�س  وبعد 

والقت�شادية،  املالية  ال�شوؤون 

ارتاأت  املدنية،  ورد جهاز اخلدمة 

املقرتح  على  املوافقة  اللجنة 

مكتب  هيئة  اإىل  ورفعه  بقانون 

املجل�س.

ذات  يف  اللجنة  ناق�شت  ثم   

املعاد  اللجنة  تقرير  الجتماع، 

»ب�شيغته  بقانون  القرتاح  ب�شاأن 

املعدلة« باإ�شافة مادة جديدة برقم 

اخلدمة  قانون  اإىل  مكرًرا(   15(

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية 

وبعد   ،2010 ل�شنة   )48( رقم 

ال�شوؤون  جلنة  راأي  ا�شتعرا�س 

جهاز  ورد  والقت�شادية،  املالية 

اللجنة  قــررت  املدنية،  اخلدمة 

ورفعه  القــرتاح  على  املوافقة 

على  لإدراجه  املجل�س  مكتب  اإىل 

املقبلة. اأعمال اجلل�شات  جدول 

مدير �شرطة اجل�شر يرتاأ�س اجتماع فريق التن�شيق الأمني

ا�شتعرا�س ترتيبات جائزة البحرين الكربى ل�شباقات الفورمول

مدير  الهاجري  حممد  حمد  العقيد  تراأ�س 

مديرية �شرطة ج�شر امللك فهد بالإدارة العامة 

الأمني  التن�شيق  فريق  اجتماع  املنافذ  لأمن 

املديرية،  مبنى  يف  عقد  ــذي  وال واخلدمات 

مب�شاركة جميع الإدارات بج�شر امللك فهد.

جميع  ا�شتعرا�س  مت  الجتماع،  وخالل 

الإجراءات والرتتيبات الأمنية اخلا�شة جلائزة 

 ،1 الفورمول  ل�شباقات  الكربى  البحرين 

والإجراءات التي مت اتخاذها ل�شمان ان�شيابية 

من  واملغادرين  القادمني  امل�شافرين  حركة 

اململكة خالل فرتة البطولة.

واأ�شاد مدير مديرية �شرطة ج�شر امللك فهد 

الإدارات  جلميع  وال�شتعداد  اجلاهزية  مبدى 

بج�شر امللك فهد، وعلى ت�شخريها كل الإمكانات 

جميع  بــاأن  مــوؤكــًدا  الـــزوار،  عبور  لت�شهيل 

ل�شمان جناح  الكافية  اخلربة  الإدارات متتلك 

هذا احلدث العاملي.

حميدان يطلع على اأهداف

جمعية املحفزين البحرينية لذوي الإعاقة

والتنمية  الــعــمــل  وزيـــر  الــتــقــى 

الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان، 

املحفزين  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اأحمد  ريا�س  الإعاقة،  لذوي  البحرينية 

اأع�شاء جمل�س  من  عدد  بح�شور  املرزوق، 

اإدارة اجلمعية، وذلك يف مكتبه  بالوزارة.

اأبرز  املرزوق  ا�شتعر�س  اللقاء  وخالل 

الدعم  توفري  اإىل  الرامية  اجلمعية  اأهداف 

الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  لفئة  وامل�شاندة 

وحتفيز  ت�شجيع  ومنها  العزمية(،  )ذوي 

من حالت ظروفهم دون ا�شتكمال م�شريتهم 

التعليمية، اإىل جانب توفري الدعم وامل�شاندة 

للمراأة من فئة ذوي العزمية ومتكينها من 

احل�شول  خالل  من  القت�شادي  ال�شتقالل 

اأعــرب  حيث  مالئمة،  عمل  فر�س  على 

تلقاه  الــذي  للدعم  اجلمعية  تقدير  عن 

اأهدافها  حتقيق  من  لتمكينها  الوزارة  من 

بجهود  حميدان  اأ�شاد  وقد  الإن�شانية. 

الإن�شانية والتنموية وم�شاهمتها  اجلمعية 

يف جمال متكني ذوي العزمية، موؤكداً دعم 

املدين  املجتمع  منظمات  جلهود  ــوزارة  ال

خمتلف  جتاه  الجتماعي  بواجبها  للقيام 

ذوي  فئة  خا�شة  املجتمعية،  ال�شرائح 

الإعاقة، لفتاً اإىل اأهمية ال�شراكة املجتمعية 

الفاعلة و�شولً لتحقيق الأهداف الإن�شانية 

النبيلة وتقدمي خدمات تنموية م�شتدامة.

وزير الرتبية ي�شتعر�س جتربة البحرين

يف ا�شتدامة التعليم خالل اجلائحة

اأمني عام التعليم العايل تبحث

�شري الربامج الكادميية مع اجلامعة اخلليجية

قرينة العاهل ت�شدر قراًرا بتعيني مديرة

 للعالقات واملرا�شم باأمانة الأعلى للمراأة

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، نظمت موؤ�ش�شة حممد بن 

را�شد اآل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي )قمة املعرفة( بدورتها ال�شابعة، وذلك حتت �شعار 

)املعرفة.. حماية للب�شرية وحتدي اجلوائح(، مبقر اإك�شبو 

2020 دبي، بح�شور عدد من الوزراء واخلرباء وامل�شئولني 

احلكوميني عن ال�شاأن التعليمي من خمتلف دول العامل.

النعيمي وزير  علي  بن  ماجد  الدكتور  �شارك  وقد  هذا 

�شمن  اأقيمت  التي  النقا�شية  احللقة  يف  والتعليم  الرتبية 

بها  قامت  التي  اخلطوات  اإىل  وتطرق  القمة،  فعاليات 

الوزارة لتاأمني ا�شتدامة التعليم والتعلم والتقومي امل�شتمر 

لعمل الطلبة والرقابة على اأعمال املدار�س خالل هذه الفرتة 

ال�شتثنائية.

كما حتدث الوزير عن التحديات التي �شيواجهها العامل 

اإىل  داعًيا  الأخرى،  والكوارث  اجلائحة  مثل  الأزمات  بعد 

على  ا  وخ�شو�شً ذلك  على  املرتتبة  النتائج  من  ال�شتفادة 

م�شتقبالً،  مماثلة  ظروف  اأي  ملواجهة  التعليمي  ال�شعيد 

وتقدمي  القطاعات  عرب  التن�شيق  تعزيز  اأهمية  على  موؤكًدا 

اأنظمة تعليمية من�شفة وفعالة  بناء  ال�شامل لإعادة  الدعم 

ومرنة جلميع املتعلمني.

ا�شتقبلت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

الدكتورة  مبكتبها  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

منى را�شد الزياين رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة اخلليجية 

والدكتور مهند الفرا�س رئي�س اجلامعة.

وخالل اللقاء، مت بحث اجلوانب املتعلقة بعملية �شري 

الربامج الأكادميية وما تقدمه للطلبة يف خمتلف املجالت 

جمال  يف  متعددة  خيارات  لهم  تتيح  التي  والتخ�ش�شات 

للدخول  امل�شتقبلية  احلياة  مهارات  من  ومتكنهم  التعليم 

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  اكدت  حيث  العمل،  �شوق  يف 

عي�شى باأن جمل�س التعليم العايل يقدم كل الدعم وامل�شاندة 

كافة  على  باأدائها  للنهو�س  العايل،  التعليم  ملوؤ�ش�شات 

الأ�شعدة، ورفع م�شتوى �شمعتها التعليمية. 

والدكتور  الزياين  منى  الدكتورة  عربت  جانبهم،  من 

ملجل�س  العام  الأمني  بلقاء  اعتزازهما  عن  الفرا�س  مهند 

التعليم العايل، معربني عن عميق تقديرهما وامتنانهما ملا 

حتظى به اجلامعة اخلليجية من دعم على كافة امل�شتويات، 

ما يعك�س ما لقطاع التعليم من اهتمام وتقدير كبريين يف 

مملكة البحرين.

�شدر عن �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

البالد املفدى رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة 

هند  بتعيني   2022 ل�شنة   )1( رقم  قرار 

العالقات  لإدارة  مديرة  العليوي  اإبراهيم 

للمجل�س  العامة  بالأمانة  واملرا�شم  العامة 

الأعلى للمراأة.

وياأتي هذا التعيني يف اإطار ما حتر�س 

العامة للمجل�س بو�شع  الأمانة  وتلتزم به 

اخلطط الكفيلة لتنمية كوادرها وتطويرها 

للطاقم  العليوي  هند  تن�شم  حيث  اإدارًيا، 

يف  تدرجها  بعد  العامة  بالأمانة  التنفيذي 

باملجل�س  التحاقها  منذ  الوظائف  من  عدد 

كاأخ�شائي  بداأت  حيث   ،2007 العام  يف 

حتى  العام  الأمني  م�شاعد  مبكتب  متابعة 

عام 2011، واأخ�شائي اأول تكافوؤ الفر�س 

اجلوائز  لق�شم  ورئي�س  عام 2014،  حتى 

الفر�س  تكافوؤ  لق�شم  ورئي�س  واملبادرات، 

للقطاع العام مبركز التوازن بني اجلن�شني، 

للعالقات  كمديرة  تعيينها  جرى  اأن  اإىل 

من  اكت�شبته  ما  واملرا�شم يف �شوء  العامة 

العامة  الأمانة  اإدارات  يف  وا�شعة  خربة 

متطلبات  بنجاح  واجتيازها  املختلفة 

الرتقي للمن�شب اجلديد بعد القيام باأعماله 

ملدة عام.

يف  املاج�شتري  درجة  حتمل  والعليوي 

الدرا�شات  يف  والبكالوري�س  الأعمال  اإدارة 

يف  مــدرب  و�شهادة  وامل�شرفية،  املالية 

دبلوم  �شهادة  جانب  اإىل  ــراأة،  امل �شوؤون 

تدريبي يف الربوتوكول والإتيكيت.

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

ال�سيخ حممد بن عبداهلل

احل�شن ي�شارك يف القمة العاملية ال�شرطية وي�شيد باأهدافها

احل�شن،  طارق  الفريق  �شارك 

القمة  يف  الــعــام،  ــن  الأم رئي�س 

اأقيمت  التي  ال�شرطية  العاملية 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برعاية 

مركز  ونظمها  مكتوم،  اآل  را�شد 

دبي للمعار�س »اك�شبو 2022«، 

وقادة  روؤ�شاء  من  نخبة  بح�شور 

العربية  الإمارات  بدولة  ال�شرطة 

العامل  دول  خمتلف  ومن  املتحدة 

واملنظمات ال�شرطية الدولية.

رئي�س  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

الأمن العام باأهداف القمة العاملية 

الرتقاء  يف  وبدورها  لل�شرطة 

وحتقيق  الــ�ــشــرطــي  بالعمل 

يف  لل�شعوب  وال�شالمة  ــن  الأم

بالربامج  منوهاً  الــعــامل،  دول 

الأمنية  واملعار�س  واملوؤمترات 

احلدث  هذا  يف  تنظيمها  مت  التي 

عمل  مب�شتقبل  واملتعلقة  العاملي، 

التكنولوجية  ظل  يف  ال�شرطة 

املت�شارع  وتطورها  احلديثة 

ال�شطناعي  الذكاء  وتطبيقات 

التخ�ش�شات  تطوير  يف  ودورها 

وامل�شاهمة يف  املختلفة،  ال�شرطية 

مكافحة اجلرمية مبختلف اأنواعها 

الأمثل  ال�شتغالل  من خالل  وذلك 

وال�شتعانة  الب�شرية  للكوادر 

حلماية  احلــديــثــة  بالتقنيات 

املجتمعات من خماطر كافة اأنواع 

اجلرائم.

الــتــدريــب  اأن  ـــاف؛  ـــش واأ�

وتطبيقات  التقنيات  وا�شتخدام 

الذكاء ال�شطناعي وحتفيز الإبداع 

الفكر  على  والت�شجيع  ال�شرطي 

احللول  عن  البحث  يف  املنفتح 

اأ�شا�شيات  من  تعترب  املبتكرة، 

العمل الأمني يف عاملنا اليوم.

العام  ــن  الأم رئي�س  ــق  وراف

خالل امل�شاركة وفد ي�شم عدد من 

املدراء العامني بوزارة الداخلية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12029/pdf/INAF_20220315012650396.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/951839/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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Link

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.
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الغذائي  الأمن  ب�أهمية  املتالحقة  الأحداث  تذكرن� 

املعنية  اجله�ت  جميع  جهود  ت�ض�فر  و�ضرورة 

املدى  بعيدة  والربامج  اخلطط  و�ضع  ب��ضتمرار 

للمواد  املخزون�ت  وتوفري  ط�رئ  لأي  لال�ضتعداد 

الغذائية ك�فة.

لي�س م�ضتغرًب�  لن� ويل عهدن�..  احفظ  اللهم 

هذا احلر�س امل�ضتمر ل�ضم�ن ال�ضتقرار املعي�ضي 

للمواطنني مب� يحقق تطلع�تهم #البحرين
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النبي حممد )�ص( يخرج من مكة متجًها   - 632

نح� املدينة املن�رة بعدما اأمت منا�شك احلج فيما عرف 

با�شم حجة ال�داع.

حق  املراأة  متنح  الفنلندية  احلك�مة   -  1907

الت�ش�يت يف النتخابات لت�شبح اأول دولة يف اأوروبا 

تعطي املراأة هذا احلق.

ت�شريح  مب�جب  م�شر  ا�شتقالل  اإعالن   -  1922

28 فرباير ال�شادر من طرف بريطانيا.

الأول  فاروق  م�شر  ملك  �شقيقة  زواج   -  1939

الأمرية ف�زية من ويل عهد اإيران حممد ر�شا بهل�ي.

العا�شمة  يف  اللبنانية  ال�شفارة  افتتاح   -  2009

ال�ش�رية دم�شق، لتك�ن هناك �شفارة لبنانية يف �ش�ريا 

للمرة الأوىل منذ ا�شتقالل البلدين.

بطريرًكا  الراعي  ب�شارة  املطران  انتخاب   -  2011

بطر�ص  اهلل  ن�شر  للبطريرك  خلًفا  املارونية  للكني�شة 

وال�شبع�ن  ال�شابع  البطريرك  بذلك  ليك�ن  �شفري، 

للكني�شة.

عبد  يعفي  ال�شاد�ص  املغرب حممد  ملك    -  2017

يف  ف�شله  بعد  احلك�مة  رئا�شة  من  كريان  ابن  الإله 

ت�شكيلها خالل 5 اأ�شهر من تاريخ النتخابات.
ا�ضتمتع نحو 60 فيالً، اأم�س الأول، مب�أدبة �ضخمة من الف�كهة واخل�ض�ر مبتنزه للنب�ت�ت، يف اليوم ال�ضنوي للفيلة بت�يالند.

وفاة اأول امراأة �صغلت من�صب عمدة يف اليابان

ت�فيت هارو كيتام�را، وهي اأول امراأة �شغلت 

بالتهاب  اإ�شابتها  اإثر  اليابان،  يف  عمدة  من�شب 

رئ�ي تنف�شي، عن عمر ناهز 93 عاًما، بح�شب ما 

لالأنباء  اليابانية  بر�ص«  اأوردته وكالة »جي جي 

اأم�ص الإثنني.

ال�اقعة  اأ�شيا  ال�شابقة ملدينة  العمدة  وت�فيت 

يف  الأحد  الأول  اأم�ص  هي�ج�،  مقاطعة  يف 

م�شت�شفى بهي�ج�.

كي�ت� يف غرب  مدينة  من  كيتام�را  وتنحدر 

من  تخرجها  بعد  الراحلة  العمدة  وعملت  البالد. 

�شغلت  ثم  حمامية،  »ريت�ش�ميكان«،  جامعة 

من�شب رئي�ص جمل�ص التعليم يف مدينة اأ�شيا.

انتخاب كيتام�را عمدة  ويف عام 1991، مت 

لأ�شيا، حيث �شغلت املن�شب لثالث فرتات، ملدة 12 

عاًما.

اإيلون ما�صك يتحدى بوتني 

يف نزال م�صارعة.. والرهان اأوكرانيا

الرو�شي  الرئي�ص  ما�شك،  اإيل�ن  امللياردير  حتدى 

فالدميري ب�تني، الإثنني، ليخ��ص معه »قتال رجل لرجل« 

ب�شاأن اأوكرانيا التي ت�شهد هج�ًما وا�شًعا للجي�ص الرو�شي 

منذ قرابة ثالثة اأ�شابيع.

املعروف  اإك�ص«  »�شباي�ص  �شركة  م�ؤ�ش�ص  وكتب 

باأط�اره الغريبة، على ت�يرت: »اأحتدى فالدميري ب�تني باأن 

يخ��ص معي قتال رجل لرجل ح�ل م��ش�ع اأوكرانيا«.

مت�جًها  الرو�شية  باللغة  اأخرى  ر�شالة  يف  و�شاأل 

هذا  تقبل  »هل  ت�يرت:  على  الر�شمي  الكرملني  ح�شاب  اإىل 

القتال؟«.

اأكد  الدع�ة،  هذه  يفهم  مل  م�شتخدم  تعليق  على  ورًدا 

اإيل�ن ما�شك اأنه »جاد متاًما« يف ما يق�ل.

وكان امللياردير امل�ل�د يف جن�ب اأفريقيا قد دعم كييف 

مطلع  وغرد  الرو�شية،  الع�شكرية  العملية  انطالق  بعيد 

يف  م�جًها  اأوكرانيا«،  يا  »ا�شمدي  قائالً:  احلايل  ال�شهر 

ال�قت عينه ر�شالة: »�شداقة اإىل ال�شعب الرو�شي العظيم 

الذي ل يريد احلرب«.

اأوكراين  م�ش�ؤول  من  م�شاعدة  لطلب  ا�شتجاب  كذلك، 

ال�شناعية  الأقمار  عرب  الإنرتنت  خدمة  تفعيل  خالل  من 

هناك  اإىل  معدات  واإر�شال  اأوكرانيا،  يف  »�شتارلينك« 

التي  املناطق  اإىل  الإنرتنت  خدمة  ت�فري  يف  للم�شاعدة 

تعر�شت لهجمات ع�شكرية رو�شية.

اإثارة اجلدل على ت�يرت، حيث  امللياردير على  واعتاد 

ي�شم ح�شابه اأكرث من 77 ملي�ن متابع.

»ال�صحة« ت�صجل 1399 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 2543 حالة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12029/pdf/INAF_20220315012650396.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/951814/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5939
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خالل لقائه مع مؤسسات المجتمع المدني.. النائب العام:

 مساهمة المجتمع المدني لتقديم 
برامج كعقوبات وتدابير بديلة لألطفال

تحت رعاي��ة النائب الع��ام الدكتور 
علي ب��ن فض��ل البوعيني��ن عقدت 
أمس عب��ر تقنية االتص��ال المرئي 
حلقة نقاش��ية بين النياب��ة العامة 
ممثل��ة في نياب��ة األس��رة والطفل 
وبعض مؤسسات المجتمع المدني، 
المجل��س األعل��ى  باالش��تراك م��ع 
للمرأة، وذلك لتعزيز أواصر التعاون 
والتواص��ل المش��ترك مع الش��ركاء 
اإلس��تراتيجيين في مب��ادرة النيابة 
العامة للرعاية االجتماعية »رعاية«، 
للعقوب��ات  الفع��ال  والتطبي��ق 
والتدابي��ر البديلة المنصوص عليها 
العدالة اإلصالحية لألطفال  بقانون 

وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأك��د النائ��ب الع��ام ف��ي كلمت��ه 
االفتتاحية أن مبادرة النيابة العامة 
اإلنج��ازات  إح��دى  تع��د  »رعاي��ة« 
البحرين  الحقوقي��ة التي تش��هدها 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، كما ت��دل على 
تضاف��ر الجه��ود الوطني��ة لالرتقاء 
الم��رأة  ورعاي��ة  األس��رة  بحق��وق 
والطفل، وُتبرهن على عزيمة وإرادة 
المؤسس��ات الوطنية وتسخير كافة 
اإلمكانات لتنفيذ المشاريع والبرامج 
والخطط التنموية الشاملة، لتطوير 
الكيان المجتمع��ي، بتمكين المرأة 
ورعاي��ة األطف��ال، لتوفي��ر القواعد 
الصلب��ة الت��ي تعمل عل��ى تحقيق 
والمجتمع��ي  األس��ري  االس��تقرار 
لنمو األس��رة البحريني��ة، باعتبارها 
نواة تطور وتقدم حاضر ومس��تقبل 

المملكة.

وأض��اف أن دور النيابة العامة يجب 
الحق��وق  أال ينحص��ر عن��د حماي��ة 
والحري��ات العامة في أثن��اء مراحل 
يمت��د  ولك��ن  الجنائي��ة،  الدع��وى 
المجتمع��ي،  بالواق��ع  ليتص��ل 
بتصعيدها ما تكش��ف عنه الدعاوى 
الجنائية م��ن أس��باب اجتماعية أو 
ش��خصية تقود إلى اقتراف الجريمة 
والعم��ل  ضحيته��ا،  الوق��وع  أو 
المش��ترك على إزالة األس��باب التي 
أدت إلى ارتكاب الجريمة أو وقوعها 
أو إلى تع��رض الطفل أو المرأة لما 
يدع��و إل��ى ف��رض الحماي��ة أو إلى 

استحقاق الرعاية.
وأكد النائب العام ضرورة مساهمة 
المجتمع المدني في تقديم األعمال 
التطوعي��ة والبرام��ج التأهيلية بما 
يتناس��ب مع س��ن األطفال في ظل 
اإلصالحية  العدالة  بقان��ون  العمل 
س��وء  م��ن  وحمايته��م  لألطف��ال 
المعامل��ة، الذي ُيعد نقل��ة نوعية 
في التش��ريعات الجنائية والسياسة 

العقابي��ة في التعام��ل مع األطفال 
بمنح��ه  مصال��ح الطف��ل الفضل��ى 
األولوية في جميع األحكام والقرارات 
واإلج��راءات المتعلقة ب��ه، وهو ما 
اس��تتبع ف��رض عقوب��ات وتدابي��ر 
بديل��ة تتضم��ن برام��ج تدريبي��ة 
وتأهيلية وأعمال وأنش��طة خدمية 
وتطوعي��ة لألطف��ال تعم��ل عل��ى 
تنمي��ة ش��خصية الطف��ل وإصالحه 
وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، 
وه��و م��ا يس��توجب ش��حذ الهمم 
وتسخير الجهود لتفعيلها على نحو 
يحقق الغايات اإلصالحية والتأهيلية 
المنظورة بما يتكامل مع ش��خصية 
االجتماعي��ة  وظروف��ه  الطف��ل 
والنفس��ية وال يؤثر س��لبًا بأي حال 
م��ن األح��وال ف��ي تنش��ئته أو في 
مستقبله. وتناولت الحلقة النقاشية 
ع��دة مح��اور رئيس��ية م��ن بينه��ا 
تأثي��ر هذه المب��ادرة على المجتمع 
عم��ل  منظوم��ة  إع��داد  وأهمي��ة 
متكاملة باالش��تراك مع الجمعيات 
والمؤسس��ات والمجالس الحقوقية 
واالجتماعية المعنية برعاية األسرة 
والمرأة والطفل، وآليات توفير سبل 
الدع��م والرعاي��ة الالزم��ة لألطفال 
عبر البرام��ج التدريبي��ة والتأهيلية 
واألنش��طة  واألعم��ال  والتربوي��ة 
الخدمية والتطوعية المقدمة منهم 
كل بحس��ب اختصاصه، بالتناس��ب 
م��ع كل حال��ة عل��ى ح��دة، ووفق��ًا 
الحديثة  العقابية  والنظم  للسياسة 
العدالة  بقان��ون  المنصوص عليها 
اإلصالحي��ة لألطفال وحمايتهم من 

سوء المعاملة.
إل��ى  النقاش��ية  الحلق��ة  وخلص��ت 

العدي��د م��ن التوصيات م��ن بينها 
تس��خير كاف��ة اإلمكان��ات الوطنية 
لتنفي��ذ هذه المبادرة التي تعد من 
التنموية  والخطط  المشاريع  ضمن 
لتطوي��ر الكيان المجتمعي، وتأكيد 
أهمي��ة البحث والتدري��ب في مجال 
الوقاية م��ن الجريمة والوقوف على 
األس��باب التي أدت إل��ى ارتكابها أو 
وقوعها والعمل عل��ى منع وقوعها، 
وأهمي��ة التواصل الدائم والمنتظم 
والرعاي��ة  التنفي��ذ  مكت��ب  بي��ن 
الالحق��ة ومكت��ب حماية الش��هود 
والمجن��ي عليه��م بالنياب��ة العامة 
والجمعي��ات  المؤسس��ات  وكاف��ة 
والمجالس المعنية بشؤون ورعاية 
المرأة والطفل، الس��تنهاض األدوار 
القانونية ف��ي دعم إجراءات الرعاية 
وتطوي��ر  واس��تحداث  والحماي��ة 
وأنش��طتها  وخدماته��ا  برامجه��ا 
وتفعي��ل أثره��ا. ُيذك��ر أن النيابة 
العام��ة أطلقت مب��ادرة )رعاية( في 
منتصف ش��هر ديس��مبر من العام 
كاف��ة  م��ع  باالش��تراك  الماض��ي، 
المعنية، وعدة  التنفيذي��ة  الجهات 
جه��ات وطني��ة ودولية م��ن بينها 
مؤسسات المجتمع المدني المعنية 
بالطف��ل والمرأة وحقوق اإلنس��ان، 
الع��ام،  النف��ع  ذات  والجمعي��ات 
والمجل��س األعلى للم��رأة، واللجنة 
الوطنية للطفول��ة، ومركز االتصال 
الوطن��ي، ومنظمة األم��م المتحدة 
المتحدة  األمم  وبرنام��ج  للطفولة، 
اإلنمائ��ي، ومكتب األم��م المتحدة 
والجريم��ة  بالمخ��درات  المعن��ي 
ف��ي منطق��ة دول مجل��س التعاون 

الخليجي.

النائب العام

تطبيق »التسيير الذاتي« بـ6 مراكز صحية في المحرق
عقد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبد اهلل آل خليفة أمس اجتماعًا بمشاركة من 
نائب محافظ محافظة المح��رق العميد عبداهلل الجيران 
وعضو مجلس النواب هش��ام العش��يري وأعضاء مجلس 
أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية وعدد من المسؤولين 
في القطاع الصحي وذلك بش��أن قرب التطبيق التجريبي 
لمشروع التس��يير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

في محافظة المحرق.
وفي مستهل االجتماع أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أن قط��اع الرعاي��ة الصحية ف��ي المملكة يش��هد تطورًا 
مس��تمرًا بفضل الدع��م الالمحدود من حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. واس��تعرض 
مش��روع التطبيق التدريجي في مش��روع التسيير الذاتي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية الذي سيطبق في المرحلة 
األول��ى بصورة تجريبية في محافظ��ة المحرق ثم يعمم 

تباعًا على جميع محافظات المملكة.
وأش��ار إلى التق��دم المحرز ف��ي تنفيذ برنام��ج الضمان 
الصح��ي الوطن��ي وال��ذي يهدف إل��ى تحقي��ق التغطية 
الصحية الش��املة وتعزيز الجودة والتنافسية في تقديم 

الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين. 
وأكد أن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقًا مع برنامج 
عمل الحكومة الموقرة وتجس��يد األه��داف المنبثقة من 
الرؤية الوطنية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية 
لمواصل��ة تحس��ين جودة الخدم��ات الصحي��ة المقدمة 
للمواطني��ن واس��تدامتها بج��ودة عالي��ة وف��ق مبادئ 

العدالة التنافس��ية واالس��تدامة كان المرتكز األساسي 
إلط��الق برنام��ج )صحت��ي( - البرنامج الوطن��ي لتطوير 

الرعاية الصحية بمملكة البحرين.
من جانبه��ا قدمت الرئي��س التنفيذي لمراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية جليلة الس��يد ش��رحًا عن آلية التس��يير 
الذات��ي ومراحل التطبيق، ش��رحًا مفصاًل ع��ن الخطوات 
الت��ي يت��م تطبيقها على المراكز الس��تة ف��ي محافظة 
المحرق، والخطوات التطبيقية التي تشمل برنامج »اختر 

طبيب��ك« وتحويل بع��ض المراكز إل��ى الرعاية الصحية 
للحاالت المستعجلة، كما بينت أهداف المشروع والنتائج 

المرجوة منه.
وأوضحت إّن مشروع التس��يير الذاتي هو تحويل المراكز 
الصحية إلى مراكز ذاتية اإلدارة من أجل تحس��ين جودة 
خدم��ات الرعاية الصحي��ة، ويهدف المش��روع إلى حرية 
االختي��ار للمواطن وخلق مس��ارات عالجية لتطوير جودة 
الخدم��ات والتنس��يق والتواصل بين مقدم��ي الخدمات 

وتحس��ين الرقاب��ة واتخ��اذ الق��رار واالس��تخدام األمثل 
للموارد المالية والبشرية.

وبينت أنه حس��ب الخطة االس��تراتيجية لتطبيق برنامج 
الضم��ان الصح��ي، س��يتم الب��دء بالتطبي��ق التجريبي 
لبرنامج التس��يير الذاتي في المنطقة الصحية األولى في 
ش��هر مارس والذي س��يضم 6 مراكز رعاية صحية أولية 
وهي: مركز المحرق الصحي، مركز الشيخ سلمان الصحي، 
مركز حالة بوماهر الصحي، مرك��ز بنك البحرين الوطني 
الصحي بعراد، مركز بنك البحرين الوطني الصحي بالدير، 
مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، وهناك مركزًا 
رعاية صحية أولية في محافظة المحرق س��يعمالن على 
مدار الس��اعة تلبية الحتياجات السكان وهما مركز حالة 

بو ماهر الصحي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي.
ولفت��ت إلى أّن مش��روع التس��يير الذات��ي يتضمن عدة 
برامج تهدف إلى تحس��ين جودة األداء في مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة في إطار الس��عي إلى تعزي��ز الخدمات 
الصحي��ة )الوقائي��ة والعالجي��ة( المقدمة ف��ي الرعاية 
الصحية األولية من خالل نهج االستمرارية والشاملة من 
قبل طبيب األسرة للمريض وعائلته وتوفير حرية اختيار 
مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة 
الخدم��ات من خ��الل التوزيع المتكافئ بي��ن األطباء عبر 

نظام نصيب الفرد.
وعن موعد البدء بالتطبيق التجريبي في محافظة المحرق 
أش��ارت إلى أنه سيتم فتح باب التس��جيل للمستفيدين 
من الخدمة لبرنامج »اختر طبيبك« خالل الش��هر الحالي 
وبعد االنتهاء من التسجيل سيتم تطبيق برامج التسيير 

الذاتي في المراكز الصحية.

»الجمارك« توقع اتفاقية 
مستوى الخدمة مع »باس«

وقعت ش��ؤون الجمارك وش��ركة خدمات مط��ار البحرين 
»باس«، اتفاقية مستوى الخدمة والتي تضمن مستويات 
متقدمة من الخدمات الجمركية لمختلف العمالء، بحضور 
رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، والرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة خدمات مط��ار البحري��ن محمد خليل 

أحمد.
وتأت��ي االتفاقية من منطل��ق التعاون البن��اء بين وزارة 
الداخلية، ممثلة بش��ؤون الجمارك وشركة خدمات مطار 
البحرين، ورغبة من الطرفين في االرتقاء بمس��توى األداء 

المقدم للعمالء عن طريق تسهيل اإلجراءات للعمالء.
وتهدف االتفاقية إلى ضم��ان االلتزام بتطبيق اإلجراءات 
الجمركي��ة وغي��ر الجمركي��ة المطلوب��ة، وفق��ًا للقانون 
واألنظم��ة ذات العالق��ة، وتحدي��د مس��ؤولية الطرفين 
ودورهما بهدف تقدي��م وصف واضح ومختصر، باإلضافة 
إلى تحقيق األهداف المش��تركة وتعزي��ز الثقة المتبادلة 

لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه.
م��ن جانب��ه، أع��رب الرئي��س التنفيذي لش��ركة »باس« 
محمد خليل أحمد عن شكره، إلى رئيس الجمارك، مشيدًا 
بجه��وده في االرتقاء بالعمل الجمرك��ي وتطوير مجاالت 
العمل مع المؤسس��ات والش��ركات المتعاونة مع شؤون 

الجمارك.

 الحسن: استخدام الذكاء االصطناعي 
وتحفيز اإلبداع الشرطي أساس العمل األمني

أك��د رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن، أن 
التدري��ب واس��تخدام التقنيات وتطبيق��ات الذكاء 
االصطناع��ي وتحفيز اإلبداع الش��رطي والتش��جيع 
عل��ى الفك��ر المنفت��ح ف��ي البح��ث ع��ن الحل��ول 
المبتكرة، تعتبر من أساس��يات العمل األمني في 

عالمنا اليوم.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في 
هذا المجال، يس��هم في تعزيز التعاون والتنسيق 

بين مختلف األجهزة األمنية في دول العالم. 
ج��اء ذلك، خالل مش��اركته ف��ي القم��ة العالمية 
الش��رطية التي أقيمت برعاية س��مو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم ونظمها مركز دبي للمعارض 
»إكس��بو 2022«، بحضور نخبة من رؤس��اء وقادة 
الش��رطة بدولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة ومن 
مختلف دول العالم والمنظمات الشرطية الدولية.

وأشاد رئيس األمن العام، بأهداف القمة العالمية 
للش��رطة وبدورها ف��ي االرتقاء بالعمل الش��رطي 
وتحقيق األمن والسالمة للشعوب في دول العالم.
ون��وه بالبرام��ج والمؤتمرات والمع��ارض األمنية 
الت��ي ت��م تنظيمه��ا ف��ي ه��ذا الح��دث العالمي 
والت��ي تتعل��ق بمس��تقبل عم��ل الش��رطة ف��ي 
ظ��ل التكنولوجية الحديث��ة وتطورها المتس��ارع 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي وبدورها في تطوير 
والمس��اهمة  المختلفة،  الش��رطية  التخصص��ات 

ف��ي مكافحة الجريمة بمختل��ف أنواعها، من خالل 
االس��تغالل األمثل للكوادر البش��رية واالس��تعانة 
بالتقنيات الحديثة لحماية المجتمعات من مخاطر 

كافة أنواع الجرائم.
وأعرب عن ش��كره وتقديره لقائد شرطة دبي على 

الدعوة الكريمة، منوهًا بحس��ن التنظيم واإلعداد 
الناجح للقمه مما سيكون له األثر البارز في تحقيق 

األهداف المرجوة منها.
وراف��ق رئيس األم��ن العام خالل المش��اركة، وفد 

يضم عددًا من المدراء العامين بوزارة الداخلية.

تشديد الرقابة على دراجات توصيل 
طلبات المطاعم واستحداث 

تأشيرة الطالب الجامعي

عقدت لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني ولجنة 
الخدم��ات بمجل��س الن��واب، اجتماعهم��ا المش��ترك األول، 
برئاسة محمد السيسي البوعينين، ومشاركة أحمد األنصاري، 
أمس، حيث ناقشت االقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على 
الدراج��ات الناري��ة المخصصة لتوصيل طلب��ات المطاعم من 
الناحي��ة المرورية والصحية، وتم االط��الع على مرئيات وزارة 
الصحة، ومرئيات وزارة الداخلية، وارتأت اللجنة الموافقة على 

االقتراح برغبة.
كما ناقش��ت، االقتراح برغبة بشأن اس��تحداث نظام تأشيرة 
الطال��ب الجامع��ي، بالتنس��يق بي��ن وزارة الخارجي��ة ووزارة 
الداخلي��ة ووزارة التربي��ة والتعلي��م والجه��ات األخ��رى ذات 
العالقة، إلقرار نظام تأشيرة الطالب لكل وافد يريد أن يلتحق 
بالجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة، وُيستثنى من هذا 
اإلج��راء المواطنون الخليجيون، حيث ت��م االطالع إلى مرئيات 
وزارة الداخلي��ة، ومرئي��ات وزارة الخارجي��ة، وق��ررت اللجن��ة 

الموافقة على االقتراح برغبة.
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تعيين مقاول لبناء مشروع »دانات السيف 2«

 مناقصة إلنشاء دوار 
بتقاطع شارعي 2 و10 في الهملة

فت��ح مجلس المناقص��ات والمزايدات، مظاريف 38 عطاًء لعدد س��بع مناقصات 
مطروحة من خمس متصرفة.

وتضم��ن ج��دول أعمال لجن��ة الفتح، فت��ح مناقصة لوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بش��أن إنشاء دوار عند تقاطع شارع 2 وشارع 10 

في الهملة بمجمع 1010، وقد تم استالم 12 عطاًء لهذه المناقصة. 
كما فتحت اللجنة مناقصة للمستش��فيات الحكومية بش��أن خدمات إدارة دورة 
اإليرادات، وقد تم اس��تالم خمس��ة عطاءات لهذه المناقص��ة. عالوة على ذلك، 
فتحت اللجنة مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، المناقصة األولى بشأن تقديم 
 IBM Smart cloud و IBM خدم��ات الصيانة والدع��م الفن���ي لوحدات التخزين
وCisco UCS وFlex system لمدة عام واحد، وقد تم استالم عطاء واحد لهذه 

المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن تصميم وتصنيع وتسليم أحواض 
خرس��انية تحت أرضية مس��بقة الص��ب لحماية كابالت جه��د 220 كيلو فولت 

وكابالت األلياف البصرية، وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة.
أم��ا في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصتين لش��ركة تطوير للبترول، 
المناقصة األولى بش��أن إصالح المضخات، وقد تم استالم أربعة عطاءات لهذه 
المناقص��ة. أما المناقص��ة الثانية فكانت بش��أن عمليات التش��غيل وخدمات 
الصيانة الخاصة بمش��روع توس��عة الغ��از المصاحب المرحل��ة الثانية محطة 

الضغط، وقد تم استالم عطاء واحد لهذه المناقصة.
وأخيرًا، فتحت اللجنة مناقصة لبنك اإلس��كان بشأن تعيين مقاول لبناء مشروع 

دانات السيف 2، وقد تم استالم عشرة عطاءات لهذه المناقصة.

 جسر الملك فهد 
يستعرض ترتيباته األمنية 

لسباق البحرين لـ»الفورموال 1«
ترأس العقيد حمد الهاجري مدير مديرية ش��رطة جسر الملك 
فهد ب��اإلدارة العام��ة ألمن المناف��ذ اجتماع فريق التنس��يق 
األمني والخدمات والذي عقد بمبنى المديرية، بمشاركة جميع 
اإلدارات بجس��ر الملك فه��د. وخالل االجتماع، تم اس��تعراض 
كاف��ة اإلجراءات والترتيب��ات األمنية الخاصة لجائ��زة البحرين 
الكب��رى لس��باقات الفورموال1، واإلج��راءات التي ت��م اتخاذها 
لضمان انسيابية حركة المسافرين القادمين والمغادرين من 

المملكة خالل فترة البطولة.
وأش��اد مدير مديرية شرطة جس��ر الملك فهد بمدى الجاهزية 
واالس��تعداد لجميع اإلدارات بجسر الملك فهد، وعلى تسخيرها 
كافة اإلمكانيات لتسهيل عبور الزوار، مؤكدًا بأن جميع اإلدارات 

تمتلك الخبرة الكافية لضمان نجاح هذا الحدث العالمي.

 »المرور«: جاهزية تامة 
لتنظيم الحركة خالل »الفورموال 1«

أكد مدير عام اإلدارة العامة للمرور، 
العمي��د الش��يخ عبدالرحم��ن ب��ن 
عبدالوه��اب آل خليف��ة، أنه تنفيذًا 
لتوجيه��ات الفريق وزي��ر الداخلية 
أول  البحري��ن  اس��تضافة  إلنج��اح 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
الكبرى  البحري��ن  لس��باقات جائزة 
ل�»الفورم��وال 1«، فقد تم االنتهاء 
المروري��ة  الترتيب��ات  م��ن كاف��ة 
لضمان انسيابية الحركة المرورية 
وتس��هيل عملية الدخ��ول والخروج 
من حلبة البحرين الدولية، وتأمين 
السالمة المرورية على الطريق من 
خالل التواجد المروري المكثف على 

مدى 3 أيام السباق.
وأش��ار، إلى أن الدوري��ات المرورية 
س��يتم توزيعها على نق��اط ثابتة 

ومتحرك��ة على الش��وارع المؤدية 
م��ن وإل��ى الحلب��ة باإلضاف��ة إلى 
تجهي��ز غرف��ة المراقب��ة المرورية 
ب��اإلدارة لمتابع��ة الحرك��ة عل��ى 
الش��وارع المؤدية للحلبة، وتجهيز 
باألجه��زة  واآللي��ات  الدوري��ات 
مكت��ب  وتخصي��ص  والمع��دات 
لمباش��رة الح��وادث المروري��ة في 

الحلبة.
وأه��اب مدي��ر ع��ام االدارة العامة 
للمرور، بالجماهي��ر التوجه للحلبة 
مبك��رًا والتأك��د من جل��ب تذكرة 
الحض��ور ووض��ع الملص��ق الخاص 
بالمواق��ف في مكان بارز لتس��هيل 
دخولهم للحلبة والتعاون مع رجال 

الم��رور ف��ي موقع الح��دث والتقيد 
بتعليماته��م لضم��ان س��المتهم 

وضمان إنجاح الحدث.
وأش��ارت اإلدارة إلى أن اليوم األخير 
ل�»الفورم��ال 1«، وفي اط��ار تأمين 
س��المة وانس��يابية خروج الجمهور 
فأنه سيتم تحويل الحركة المرورية 
بخط س��ير »االتج��اه الواح��د« مع 
المرورية  الدوريات والنقاط  انتشار 
ابت��داًء م��ن مواقف حلب��ة البحرين 
مرورًا بشارع خليج البحرين ومن ثم 
االنحراف على ش��ارع الزالق باتجاه 
ش��ارع الش��يخ خليفة بن سلمان أو 
المواصلة على ش��ارع الزالق باتجاه 

منطقة عوالي.

مدير عام المرور

رفع القدرة االستيعابية إلى 270 سريرًا

بدء توسعة »طوارئ
السلمانية« ومضاعفة عدد األسّرة

ثامر طيفور «

كش��فت مصادر ل�»الوطن« عن البدء في مشروع 
توسعة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبية، 
وذل��ك عبر بن��اء مبنى جدي��د يضم 50 س��ريرًا، 
لترتفع القدرة االس��تيعابية الخاصة بالقسم من 
136 سريرًا حاليًا إلى 270 سريرًا، بإضافة المبنى 

الجديد وإلغاء طوارئ كورونا.
وبين��ت المص��ادر ل�»الوطن« أن القس��م الجديد 
سيتم تسليمه لوزارة الصحة في ديسمبر المقبل، 
وأنه من التوقع مع هذه التوسعة الجديدة تقليل 

أوقات االنتظار في قسم الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن عملية بناء القسم الجديد، 

تأتي بعد ع��ام من عملية توس��عة أجريت على 
المبن��ى الرئيس للطوارئ، حيث ت��م رفع الطاقة 
االس��تيعابية م��ن 76 س��ريرًا إلى 115 س��ريرًا، 
مما يعني إضافة 39 س��ريرًا، وزيادة عدد األسرة 
ف��ي غرفة اإلنعاش من 8 أس��رة إلى 16 س��ريرًا، 
باإلضافة إلى إنش��اء 4 غرف للعمليات الرئيسية 
لرف��ع الطاقة التش��غيلية من 13 غرف��ة إلى 17 

غرفة. 
ويوج��د في قس��م الط��وارئ بمجمع الس��لمانية 
الطبي 6 غ��رف للتصنيف ثالث منها للممرضات، 
و3 غ��رف لألطب��اء للمباش��رة بتش��خيص وعالج 
الح��االت التي تتطلب الس��رعة في التش��خيص 

والعالج واإلدخال إلى المستشفى.

وكان��ت وزارة الصح��ة أعلنت ف��ي أبريل الماضي 
عن بدء أعمال توس��عة قسم الطوارئ والحوادث 
في مجمع الس��لمانية الطبي، ضمن خطة تطوير 
الخدم��ات المقدم��ة برفع الطاقة االس��تيعابية، 
وطرح��ت في يوني��و الماضي مناقصة لتوس��عة 
قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المرحلة 

الثانية.
وشملت المرحلة الثانية استغالل مواقف سيارات 
اإلس��عاف الحالية، ما يس��اهم في الحصول على 
المزي��د من غ��رف المرضى لألطف��ال والبالغين 
المترددين على قس��م الط��وارئ وزيادة في عدد 
غ��رف العي��ادات، وش��ملت المرحل��ة الثانية من 

األعمال الكهربائية.

»العدل«: المقابالت الشخصية 
لمن اجتازوا »البرنامج التدريبي 
للمنفذ الخاص« األسبوع الجاري

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، أنه في إطار 
استكمال إجراءات ترخيص المنفذين الخاصين وفقًا لمتطلبات 
قانون التنفيذ الجديد، فقد تم االنتهاء من البرنامج التدريبي 
األساس��ي لمزاول��ة أعم��ال المنف��ذ الخ��اص الذي ُيع��د أحد 

المتطلبات األساسية للحصول على رخصة المنفذ الخاص. 
وق��ال مستش��ار وزير الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
المكلف بمتابعة شؤون معهد الدراسات القانونية والقضائية 
المستش��ار الدكتور محمد أحمد مجبل، أنه جاري التواصل مع 
المش��اركين الذين اجت��ازوا البرنامج التدريب��ي وذلك لترتيب 
مواعي��د الحض��ور إلج��راء المقاب��الت الش��خصية واالختبارات 
الش��فوية التي سيتم إجراؤها خالل هذا األسبوع الجاري. وكان 
معهد الدراسات القضائية والقانونية نظم البرنامج التدريبي 
األساس��ي لمزاولة أعم��ال المنفذ الخاص لجمي��ع المتقدمين 
الذين اس��توفوا الشروط األولية، وقد اس��تمرت مدة البرنامج 
20 س��اعة تدريبية بمش��اركة عدد من المدربين ذوي الخبرة 

من المستشارين والقضاة والقانونيين.
وتركز البرنامج على الجوانب األساس��ية لهذه المهنة الجديدة 
المس��اندة ألعم��ال محاكم التنفي��ذ، والذي تضم��ن محتوًى 
تدريبيًا نظريًا وعمليًا متخصصًا ومكثفًا تناول مختلف المعارف 
والمه��ارات الالزم��ة ألعمال المنف��ذ الخاص، كم��ا تم إطالع 
الُمتدربي��ن على عم��ل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوق��اف المرتبط بإج��راءات العم��ل المرخصة 

للمنفذ الخاص.
كم��ا تضمن��ت التعري��ف بإج��راءات التنفيذ عل��ى المنقوالت 
والعق��ارات، وإج��راءات التنفيذ العين��ي، باإلضافة إلى ش��رح 
كيفية اس��تخدام النظ��ام اإللكتروني المعتم��د لعمل المنفذ 
الخ��اص، والصالحيات فيه، وبيان خطوات بدء إجراءات التنفيذ 
واتخ��اذ اإلجراءات من خالله، إلى جانب اس��تعراض آلية إعداد 

التقارير الدورية.

رنا بنت عيسى تبحث مع 
الجامعة الخليجية الجوانب 
المتعلقة بالبرامج األكاديمية

اس��تقبلت األمينة الع��ام لمجلس التعلي��م العالي نائبة 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د.الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة بمكتبه��ا رئيس مجلس 
أمن��اء الجامع��ة الخليجي��ة الدكت��ورة منى راش��د الزياني 
ورئيس الجامعة الدكت��ور مهند الفراس. وتم خالل اللقاء 
بحث الجوانب المتعلقة بعملية س��ير البرامج األكاديمية 
وما تقدمه للطلبة في مختلف المجاالت والتخصصات التي 
تتيح لهم خيارات متعددة في مجال التعليم وتمكنهم من 
مهارات الحياة المستقبلية للدخول في سوق العمل، حيث 
أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة العالي 
بأن مجل��س التعليم العالي يقدم كل الدعم والمس��اندة 
لمؤسس��ات التعليم العالي، للنهوض بأدائها على كافة 

األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
م��ن جانبهم، عبرت الدكتورة منى الزياني والدكتور مهند 
الفراس ع��ن اعتزازه��م بلق��اء األمين��ة العام��ة لمجلس 
التعليم العال��ي، معربين عن عميق تقديرهم وامتنانهم 
لم��ا تحظ��ى ب��ه جامع��ة الخليجية م��ن دعم عل��ى كافة 
المس��تويات، يعكس ما لقطاع التعلي��م اهتمام وتقدير 

كبيرين في البحرين.

 الصندوق الملكي 
 لشهداء الواجب ينظم 

فعالية ترفيهية ألبناء الشهداء
نظ��م الصندوق الملك��ي لش��هداء الواجب فعالي��ة ترفيهية 
ألبناء الش��هداء وذويهم في حديقة المحرق الكبرى، بالتعاون 
م��ع ش��ركة بنفت ب��ي وش��ركة الش��اعر لتنظي��م المعارض 
والمؤتم��رات، وذلك في إطار ما يولي��ه الصندوق من اهتماٍم 
بتقوي��ة العالق��ات وم��د أواصر التواص��ل مع أبناء الش��هداء 

وأسرهم، عبر إقامة مختلف الفعاليات والمبادرات.
وأك��د مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لش��هداء الواجب 
الش��يخ خالد بن س��لمان بن خال��د آل خليف��ة أن رعاية أبناء 
وأس��ر الش��هداء أحد أبرز أولويات الصندوق التي تأتي ضمن 
أهدافه الس��امية في جعل راحة ورعاية أبناء وأس��ر الش��هداء 
نصب عينيه، من خالل توفير كافة أوجه الدعم الالزم، وتلبية 
احتياجات أبناء الش��هداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إعالء 

راية الوطن، وضمان الحياة الكريمة ألسرهم.
يذك��ر أن هذه الفعالية تأتي ضم��ن مجموعة من الفعاليات 
التي ينظمها الصندوق الملكي لشهداء الواجب ضمن خططه 
المس��تمرة لتعزيز أواصر التراب��ط االجتماعي بين الصندوق 
وأسر وأبناء ش��هداء الواجب الذين لم يتوانوا يومًا عن الدفاع 

عن الوطن.

تنظيم معرض مصاحب حتى الخميس

»المهندسين« تحتفل بيوبيلها الذهبي اليوم
تح��ت رعاية س��امية م��ن لدن 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
المهندس��ين  جمعي��ة  تقي��م 
كبي��رة  احتفالي��ة  البحريني��ة 
بمناسبة يوبيلها الذهبي ومرور 
50 عامًا على تأسيس��ها، مس��اء 
15 م��ارس ف��ي مركز  الثالث��اء 
البحري��ن الدول��ي للمؤتم��رات 
الس��يف  بمنطق��ة  والمع��ارض 
تحت ش��عار »50 عام��ًا... تميز 

وعطاء«.
جمعي��ة  رئي��س  وأع��رب 
المهندس��ين البحرينية الدكتور 
المهن��دس ضي��اء توفيقي، عن 
خالص ش��كره وامتنانه لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
احتف��االت  الس��امية  لرعايت��ه 
الذهب��ي،  بيوبيله��ا  الجمعي��ة 
مشيدًا بدعم ومس��اندة القيادة 
السياس��ية المس��تمرة لقط��اع 

الهندسة في البحرين.
وأك��د توفيق��ي عل��ى أن ه��ذه 
ه��ذا  أو  الكبي��رة  االحتفالي��ة 
الع��رس الهندس��ي الجميل هو 
لجهود مؤسسي جمعية  تكريم 
كصرح  البحرينية،  المهندس��ين 
المملك��ة  ف��ي  ش��امخ  مهن��ي 
والمنطق��ة، وهو كذل��ك تكريم 
المهندس��ين  كل  لجه��ود 
مظل��ة  تح��ت  المنضوي��ن 
الجمعية، الحاضنة لكل مهندس 
بحريني، كما ه��و تكريم لجميع 

المهندس��ين الماضي��ن الذي��ن 
غادروا حياتنا تاركين بصماتهم 
إل��ى جان��ب بصم��ات زمالئهم 
األحياء في كافة المش��اريع التي 
ت��م تنفيذها، وفي ه��ذا العمل 
لالرتق��اء  اله��ادف  التطوع��ي 
بالمهن��دس البحرين��ي ومهن��ة 

الهندسة بشكل عام.
وأشار توفيقي إلى أن إقامة هذه 
االحتفالية الكبي��رة وما يتبعها 
من فعالي��ات مختلفة تس��تمر 
طيل��ة الع��ام 2022، إنم��ا هي 
تكري��م لكاف��ة المهندس��ي في 
الب��الد وتكريم للعمل التطوعي 
المهن��ي ف��ي البحري��ن ولكافة 
العاملين فيه، نظرًا ألن جمعية 
تعتبر  البحريني��ة  المهندس��ين 
أول جمعية مهنية تأسس��ت في 
البالد كما تعتبر إحدى جمعيات 
رفعت  الت��ي  المدني  المجتم��ع 
عالي��ًا  البحري��ن  اس��م مملك��ة 
من خ��الل تنظيمه��ا ألكثر من 

130 مؤتم��رًا هندس��يًا ومهنيًا 
المش��اركات  ع��ن مئات  ناهيك 
الخارجي��ة التي كان��ت للجمعية 
فيها مش��اركات فاعلة وبصمات 
واضحة، إضافة إلى مس��اهمتها 
في االرتقاء بالمهن الهندس���ية 
ومشاركاتها بفعالية في تنفيذ 
والتع�مي��ر،  التنمي��ة  خط��ط 
مؤكدًا على أن الجمعية ماضية 
ف��ي أداء رس��التها في مس��اندة 
وتذليل  البحرينيين  المهندسين 

أي معوقات تواجههم.
ع��ددًا  توفيق��ي  واس��تعرض 
المصاحب��ة  الفعالي��ات  م��ن 
الجمعية  باحتفاالت  والمرتبطة 
فباإلضافة  الذهب��ي،  باليوبي��ل 
الرئيس��ية هذا  إل��ى االحتفالية 
عددًا  والتي س��تتضمن  المساء 
فيل��م  كتقدي��م  البرام��ج  م��ن 
توثيقي يتناول مسيرة الجمعية 
وإنجازاته��ا منذ تأسيس��ها في 
1972، وتدش��ين كتابها  العام 
تمي��ز  عام��ًا...   50« التوثيق��ي 
وعطاء«، س��يتم تنظيم معرض 
 17 حت��ى  يس��تمر  مصاح��ب 
مارس الج��اري وفيه س��تعرض 
الجمعي��ة مجموعة م��ن الصور 
إضاف��ة  الن��ادرة  والمطبوع��ات 
لمش��اركة ع��دد م��ن الجه��ات 
بالقط��اع  المرتبط��ة  األخ��رى 
الهندس��ي بمقتني��ات وأجه��زة 
وحديث��ة،  تاريخي��ة  هندس��ية 
إضاف��ة إلى المؤتمر الهندس��ي 
العام الذي يق��ام في الفترة 16 
– 17 م��ارس الجاري بمش��اركة 
عدد من المتحدثين من مملكة 

البحرين وعدد من الدول بحضور 
حوال��ي 800 م��ن المهندس��ين 
والمعنيي��ن بالقطاع الهندس��ي 
والصناع��ي، إضاف��ة إلى اإلعالن 
عن مس��ابقة النص��ب التذكاري 
وجائ��زة جمعي��ة المهندس��ين 
البحريني��ة للمهن��دس المتميز، 
وعدد من الفعاليات األخرى التي 

ستقام طيلة العام 2022.
وأثنى رئيس جمعية المهندسين 
البحريني��ة عل��ى كاف��ة الجهود 
الت��ي بذلته��ا اللج��ان العاملة 
في الجمعي��ة والتي انبثقت من 
اللجن��ة العليا لليوبي��ل الذهبي، 
حيث ش��كلت تلك اللجان لتنفيذ 
كافة فعالي��ات وبرامج احتفالية 
اليوبي��ل الذهب��ي لتظه��ر ف��ي 
نهاية المطاف بالش��كل الالئق 
ال��ذي يعك��س ري��ادة الجمعية 
في مملك��ة البحرين والمنطقة، 
وبما يتناس��ب مع ال��دور الفاعل 
ومس��اهماتها الب��ارزة في كافة 
المحلي��ة  الهندس��ية  المحاف��ل 

واإلقليمية والدولية.
يذك��ر أن جمعية المهندس��ين 
البحرينية تأسست في األول من 
يولي��و 1972 وه��ي أول جمعية 
مهنية تطوعي��ة يتم الترخيص 
لها في مملكة البحرين، وتعنى 
بش��ئون قطاع المهندسين في 
مصالحه��م  وترع��ى  البحري��ن 
قدراته��م  لتطوي��ر  وتس��عى 
م��ن خ��الل برامجه��ا التدريبية 
وتضم  واالجتماعي��ة،  والفني��ة 
ف��ي عضويتها أكث��ر من 2300 

عضو.

د. ضياء توفيقي
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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/995904
https://alwatannews.net/article/995825
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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الوطن والء للوطن
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مــع اقتراب الشــهر الفضيــل نحتاج رقابة مشــّددة على 
األســواق لضمــان عــدم التالعــب باألســعار تحــت مبــرر  

تأثيرات األحداث العالمية.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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السيوف األربعة
»بدأت »الُمعّلقات« الحديث عن وضعهن لـ»األيام« مؤكدات أن قضيتهن 
إنســانية بحتة، وأنهن لسن »مسيسات« أو بصدد التهجم على جهات أو 
أشخاص، وكل ما يتطلعن إليه إنصافهن، وأن يكملن حياتهن الطبيعية. 
وطالبــت الُمعّلقات عبر »األيام« بتوحيد قانون األســرة بشــّقيه الســني 
والجعفري، وتعديل المادة 95 من القانون، إلغاء اشــتراط موافقة الزوج 
للمخالعة، تحديد ســقف لمبالغ البذل، ورفع سن الحضانة لعمر التخيير، 
باإلضافــة إلــى وقف العــاوات وطلبات اإلســكان في حال وجــود قضايا 

بالمحاكم الشرعية«. 
هذا ما طالبت به أكثر من 100 معّلقة يرفض قضاة الشــرع في المحاكم 
الجعفريــة تطليقهن ومضى عليهن ســنوات بهذا الوضــع غير الطبيعي 
يعانيــن من معاناته هــن وأبناؤهــن وآباؤهن معهــن، إذ يدفع الثمن 

األسرة بأكملها ال الزوجة التي تطلب الطاق فحسب. 
السيف األول هو المآسي التي حدثت بسبب المادة 95 والتي اشترطت أن 
يوافق الزوج على الخلع وأن يحدد هو الســعر الــذي يريده من أجل إطاق 
ســراحها، مــآٍس ال تعد وال تحصى ألنها تركت مئات األســر تحت ســيف 

االبتزاز والتهديد تحت سمع وبصر الدولة. 
فمئات المعّلقات اشترط أزواجهن مبالغ ليس بقدرة المرأة وال أسرتها أن 
تدفعها ولهذا ظلت معّلقة، حتى إن المبالغ التي طالبوا بها لم يدفعوها 
مهرًا بل هم يحددون ما يريدون، هذا خلل تشــريعي كبير ال يســتقيم مع 

العدل أبدًا، ويفتح مجال االبتزاز كما يجري اآلن. 
الســيف الثاني هو العــاوات والدعم الحكومي والــذي يحصل عليه الزوج 
بسبب الحالة الزوجية وينتفع بها، ولهذا ال يريد أن يطلق ألنه سيخسرها، 
ذلك أيضًا ســيف آخر مســلط على الرقاب دون وجه حق، وعلى الدولة هنا 
أن تتدخل وتوقف الدعم في حال رفع دعوى طاق في المحاكم، ثم تحدد 

قانونيًا من سيستفيد من الدعم وفقًا للحضانة أو أي اعتبارات أخرى. 
أما الســيف الثالــث فهو حضانة األطفــال هو يبتزهــا وال يهمه أن يدفع 
الثمــن األطفال الذين يصبحون أدوات للصراعات األســرية، لهذا يطالبن 

برفع سن التخيير فا يخير الطفل وهو مازال بحاجة ألمه. 
والسيف الرابع وهو أخطرهن والمتمثل بتلك التهمة المرعبة »التسييس« 
حيث يدفع بهذا السيف لتخويف المرأة واألهم أنه لتخويف الدولة أيضًا. 
والسؤال َمن الذي يتهمهن »بتسييس« القضية؟ ولماذا هذا االتهام؟  

هــذا االتهام المعّلب الجاهــز بقصد إبعاد الدولة عــن التدخل هو الدرع 
الــذي يتخفى وراءه من ال يريــد أن تتقلص صاحياته التــي بها يتحكم 
بهؤالء النســوة، من يريد أن تكون لــه دولته الخاصة ومملكته الخاصة، 
ومن يقترب منها يرمى بتهمة التسييس فيرتد خوفًا ورعبًا، ليس القصد 
حماية المعتقدات بقدر ما هو حماية الصاحيات، هذا هو بيت القصيد. 

ال يريدون أن تكون للســلطة التشــريعية أي صاحية وال للمجلس األعلى 
للقضــاء أي صاحيــة وال للحكومــة ممثلــة بــوزارة العــدل أي صاحية، 
الصاحيــة هنا مطلقة لهم هم من يقررون إذا أرادوا إطاق ســراح المرأة 

أم حبسها إلى آخر عمرها. 
فالنقــاط التي عرضتهــا المعلقات جديرة باالهتمام ألنها هي الســيوف 

األربعة المسلطة على رقابهن ورقبة الدولة.

 الكويت تسمح بعودة 
الموائد الرمضانية وحمالت اإلفطار

أعلنــت وزارة الصحــة الكويتية أمس االثنين عودة أنشــطة شــهر رمضان 
بكامل حلته مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحمات إفطار الصائم.
وقالت وكيلة وزارة الصحة لشــؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، 
في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي مع تجاوز الموجة األخيرة لفيروس كورونا 
المستجد المســبب لمرض »كوفيد19«،  واستمرار تحسن مؤشرات الوضع 

الوبائي في الباد.
وأكــدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف 
محافظات الباد، وأن المؤشــرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة 
أنشــطة شــهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية 
وحمات إفطار الصائم داخل الباد، متمنية للجميع موفور الصحة والسامة. 

حكم قضائي ُيلزم زوجًا شتم 
زوجته بدفع 20 ألف درهم

ألزمــت محكمــة إماراتية، زوجًا بدفــع ما مجموعه 
20 ألــف درهم )5400 دوالر(، على شــكل تعويض 
لزوجته، بعد إدانته بشــتمها عبر تطبيق التراسل 
اليــوم«.  »اإلمــارات  وفــق صحيفــة  »واتســاب«، 
وبحسب ما نشرته الصحيفة، أمس االثنين، قضت 
محكمة أبو ظبي لألســرة، بإلــزام زوج بتأدية مبلغ 
15 ألــف درهــم لزوجتــه، »وذلــك كتعويض عن 
األضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سّبه 

لها عبر واتساب، واتهامه لها بالخيانة«.
ويضــاف إلــى مبلغ الـــ15 ألــف درهم، مــا قضته 
المحكمة الجزائية سابقًا، بدفع »تعويض مؤقت« 
قــدره 5 آالف درهــم للزوجــة، إلــى جانــب غرامة 

بالقيمة ذاتها.

وكانــت المحكمــة الجزائيــة أدانت الــزوج بتهمة 
الســب المســندة إليه؛ إاّل أن الزوجة عادت وأقامت 
دعوى قضائية ضده أمام محكمة األســرة، طالبت 
فيهــا بإلزامــه بدفع 100 ألــف درهم »اســتكمااًل 
للتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي لحقت 

بها«.
وقالــت الزوجة في دعواهــا، إن زوجها ســبَّها بما 
َيخــدش شــرفها واعتبارهــا، عــن طريــق برنامج 

واتساب، بعبارة »اهلل ياخذك يا الخاينة«.
ورفضت محكمة أبوظبي لألسرة والدعاوى المدنية 
واإلدارية، »طلب المدعية باستكمال التعويض عن 
الضرر المادي«، وفًقا ِلمــا نقلته »اإلمارات اليوم« 
عــن القرار القضائي. وعــَزت المحكمة قرارها، إلى 

أن المدعيــة »لم تبّين ماهيــة الضرر المادي الذي 
أصابها، وجاءت أقوالها بشأنه مجرد أقوال مرسلة 
دون سند أو دليل؛ ما يكون معه هذا الطلب قائًما 

على غير سند ِمن الواقع أو القانون«.
إاّل أن المحكمــة، قِبلت طلب الزوجــة، »التعويض 

عن الضرر األدبي«، وقضت لها بـ15 ألف درهم.
عى عليه بســب  وأكــدت المحكمــة أن »فعل المدَّ
المدعية، بما يخدش شــرفها قد تســبب في إيذاء 
مشــاعرها، وجعلها تشــعر باألســى واأللــم جراء 
ذلــك الســباب المخزي، كمــا ِمن شــأنه أن يجعل 
المدعية محّاً لازدراء واالحتقار بين أهلها وذويها 
وأصدقائها؛ ما تترتب على ذلك من أضرار نفسية 

ومعنوية أصابت المدعية«.

علماء روس: الشفاء من السرطان 
خالل يومين بفضل تكنولوجيا الضوئيات

سيســمح تطويــر تكنولوجيــا الضوئيات بحلــول عام 
2040 بإيصــال األدوية لمكان الورم الخبيث مباشــرة 

دون أن تتعرض الخايا السليمة لإلصابة.
باإلضافــة إلــى »حــرق« الســرطان بالليــزر. ومن أجل 
االســتخدام الواســع لنطــاق تكنولوجيــات الضوئيات 
فــي الطب، من الضــروري إجراء تجارب علــى الكائنات 

الخلوية المختلفة.
أعلــن ذلك، فاليري كوزيفنيكــوف. األخصائي في مركز 
»الضوئيات للمبادرة التكنولوجية الوطنية )NTI(« لدى 
جامعة »بيرم« الحكوميــة الوطنية للبحوث، في حديث 

أدلى به يوم 12 مارس الجاري لوكالة »تاس« الروسية.   
وقال: »علــى الرغم من ظهور العــاج الوراثي والعاج 
المناعي، ال تزال هناك طريقة فعالة في العالم تضمن 
عاجا بنســبة 100٪ للســرطان. قد تأتــي الضوئيات 
»الفوتونــات« اختراقــًا الحقــًا في هذا المجــال بحلول 
عام 2045 حيث ســتظهر تكنولوجيا نقــل دواء موجه 
لألورام الخبيثة، والتشــخيص الشامل للمرض و»حرق« 
خايا السرطان باستخدام الليزر. ستصبح تكنولوجيات 
الضوئيــات مفتاحا في مجال مكافحــة األورام الخبيثة، 

سيجعل عاج السرطان أكثر فعالية«.

فاتورة أمراض 
التدخين تحّل أزمة ديون 70 دولة

قــال أطبــاء دوليــون إن فاتورة العــبء المالــي لألمــراض المرتبطة 
بالتدخيــن حول العالــم أصبحت مخيفــة، ورقميًا تحــل الفاتورة أزمة 

أقساط ديون 70 دولة.
وأضافوا خال »المؤتمر الطبي للصحة العامة« باليونان بالتعاون مع 
جمعيــة SCHORE »وهــي جمعية علمية دولية للخبراء المســتقلين 
في مكافحة التدخين والحد من الضرر« والتي تســتهدف فتح حوار بناء 
للمساعدة في التوصل إلى نهج جديد لسياسات مكافحة التدخين حول 

العالم.
فيما كشــف رئيس الجمعيــة البولندية للصحة العامة، ورئيس قســم 
الحساسية وأمراض الرئة والطب الباطني، ومدير معهد العلوم الطبية 
في وارســو، بولندا أندرزيج فال، أن العــبء المالي لألمراض المرتبطة 
بالتدخيــن يقدر بحوالي 100 مليــار دوالر حول العالم، وأنه بالرغم من 
أن الضرائب المفروضة على الســجائر في بولندا تشكل 80% من سعر 

السجائر، إال أن ذلك لم يحل المشكلة.

 عريس يترك عروسه في ليلة 
الزفاف.. والشرطة تتدخل

تســبب عريس هندي في فوضى عارمة خال حفل زفافــه، بعدما قرر ترك العروس فجأة 
لسبب غريب.

وســار الزواج بشــكل جيد داخل معبد شــيفا فــي قرية كوالجي بدانديلي فــي الهند حتى 
وقعت الكارثة.

فقد تفاجأ العريس عندما رأى عروســه تتناول الطعام بيدها اليســرى بعدما جمعتهما 
األسرة لتناول الطعام معًا.

وقــال العريس أن األمر محرج وغير مقبول وأيدت أســرته قــراره بترك العروس في حفل 
زفافها والعودة إلى قريتهم، لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعــل توصلوا إلى حل وتم اســتكمال الزفاف، لكن منذ أن أثار العريس الشــجار، بدا 
أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشــرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج، وتم نقل 
العروسين إلى مركز استشــاري عاقات حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة عاقته 

بعروسته.

 سيارة طائشة يقودها 
 خليجي تدهس طالبة

 مصرية 3 مرات
رفضت والــدة الطالبة المصرية المتوفاة إســراء التنازل 
عن حق ابنتها، مشــيرًة إلى أن أرواح الناس األبرياء ليس 
لعبة بيد الشــبان المســتهترين. وكانت طالبة الفلسفة 
تعبر الطريق لدى خروجها مــن مبنى كلية البنات بمصر 
الجديدة فــي القاهرة متجهة أســفل كوبــري الميرغني، 
لتدهســها ســيارة طائشــة يقودها طالــب بكلية الطب 

بجامعة المنصورة، يحمل جنسية دولة خليجية.
وتم إســعاف إسراء أحمد إلى إحدى المستشفيات، إال أنها 
لفظت أنفاســها بعد عدة أيام بسبب نزيف حاد في المخ. 

وفقًا لصحيفة »المصري اليوم«.
ورثت الحاجــة وفاء ابنتها الضحية إســراء أحمد، الطالبة 
بالفرقة الثالثة بقســم الفلســفة، قائلة: »كانت ماك.. 
بريئة.. بتحب الخير للناس، وكان نفسي أشوفها عروسة.. 
موتها المفاجئ قّطع قلبي«. وتشير إلى أن المتهم ُألقى 
القبــض عليه، والنيابــة العامة قررت حبســه احتياطيًا 4 

أيام على ذمة التحقيقات.
يــوم الواقعــة، كان بال األم مشــغواًل بتأخــر ابنتها عن 
موعد الوصول إلى المنــزل، لتفاجأ بمكالمة صادمة من 
صديقة ابنتها: »عربية خبطت إسراء وهي خارجة من باب 
الكلية«، وتكمل: »شاب كان سايق بسرعة جنونية ومعاه 

4 شباب تانيين، وبعدين هربوا«.
بوصــول األم إلى المستشــفى وجدت إســراء جثة هامدة 
والدماء تســيل من جســدها: »يا حســرة قلبــي عليكي يا 
ضنايا«، رددتها وهي تســمع وتشــاهد األطبــاء يكتبون 
تقريرًا بشــأن الحالة الصحية: »نزيــف حاد بالمخ لم تتم 

السيطرة عليه، وخلع بكتفها، وكسر بالحوض«.

3D أذن وأنف بتقنية الطباعة

سيســتخدم العلمــاء فــي جامعــة ســوانزي بالمملكة 
المتحــدة الخايا البشــرية والمــواد النباتيــة لطباعة 
غضاريــف األذن واألنــف ثاثيــة األبعــاد. وقــد يكون 
المرضــى فــي ويلز من بيــن األوائل فــي العالم الذين 
يتلقون عاجًا رائدًا يســتخدم الخايا البشرية للتخلص 
من ندوب وتشــوهات الوجه. وقد رصد مبلغ 2.5 مليون 
جنيــه اســترليني لتمويــل دراســة تقوم بهــا جامعة 
ســوانزي، الســتخدام الخايا ومواد نباتية المنشــأ في 
عملية طباعة ثاثية األبعــاد لغضروفي األنف واألذن، 
حسب ما ذكر موقع »بي بي سي«. وإذا نجحت الدراسة، 
ستســتخدم في المســتقبل في عاج األشــخاص الذين 
ولــدوا بدون أجــزاء من الجســم أو الذيــن يعانون من 
ندوب في الوجه بســبب تعرضهم للحروق أو الصدمات 

أو مرض السرطان.
وقال البروفيســور إيان ويتاكر: إن اســتخدام الطابعات 
ســيجعل مدة العمليات أقصر، والمرضــى أكثر ارتياحًا 

والتكاليف أقل.
 The من جانبه، قال ســيمون ويستون، سفير مؤسسة
Scar Free Foundation الخيريــة: »إن فرصــة إعادة 
بناء األشــخاص الذين يعانون من تشــوهات في الوجه 

والجسم الثقة بأنفسهم تبدو هائلة«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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مــع اقتراب الشــهر الفضيــل نحتاج رقابة مشــّددة على 
األســواق لضمــان عــدم التالعــب باألســعار تحــت مبــرر  
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السيوف األربعة
»بدأت »الُمعّلقات« الحديث عن وضعهن لـ»األيام« مؤكدات أن قضيتهن 
إنســانية بحتة، وأنهن لسن »مسيسات« أو بصدد التهجم على جهات أو 
أشخاص، وكل ما يتطلعن إليه إنصافهن، وأن يكملن حياتهن الطبيعية. 
وطالبــت الُمعّلقات عبر »األيام« بتوحيد قانون األســرة بشــّقيه الســني 
والجعفري، وتعديل المادة 95 من القانون، إلغاء اشــتراط موافقة الزوج 
للمخالعة، تحديد ســقف لمبالغ البذل، ورفع سن الحضانة لعمر التخيير، 
باإلضافــة إلــى وقف العــاوات وطلبات اإلســكان في حال وجــود قضايا 

بالمحاكم الشرعية«. 
هذا ما طالبت به أكثر من 100 معّلقة يرفض قضاة الشــرع في المحاكم 
الجعفريــة تطليقهن ومضى عليهن ســنوات بهذا الوضــع غير الطبيعي 
يعانيــن من معاناته هــن وأبناؤهــن وآباؤهن معهــن، إذ يدفع الثمن 

األسرة بأكملها ال الزوجة التي تطلب الطاق فحسب. 
السيف األول هو المآسي التي حدثت بسبب المادة 95 والتي اشترطت أن 
يوافق الزوج على الخلع وأن يحدد هو الســعر الــذي يريده من أجل إطاق 
ســراحها، مــآٍس ال تعد وال تحصى ألنها تركت مئات األســر تحت ســيف 

االبتزاز والتهديد تحت سمع وبصر الدولة. 
فمئات المعّلقات اشترط أزواجهن مبالغ ليس بقدرة المرأة وال أسرتها أن 
تدفعها ولهذا ظلت معّلقة، حتى إن المبالغ التي طالبوا بها لم يدفعوها 
مهرًا بل هم يحددون ما يريدون، هذا خلل تشــريعي كبير ال يســتقيم مع 

العدل أبدًا، ويفتح مجال االبتزاز كما يجري اآلن. 
الســيف الثاني هو العــاوات والدعم الحكومي والــذي يحصل عليه الزوج 
بسبب الحالة الزوجية وينتفع بها، ولهذا ال يريد أن يطلق ألنه سيخسرها، 
ذلك أيضًا ســيف آخر مســلط على الرقاب دون وجه حق، وعلى الدولة هنا 
أن تتدخل وتوقف الدعم في حال رفع دعوى طاق في المحاكم، ثم تحدد 

قانونيًا من سيستفيد من الدعم وفقًا للحضانة أو أي اعتبارات أخرى. 
أما الســيف الثالــث فهو حضانة األطفــال هو يبتزهــا وال يهمه أن يدفع 
الثمــن األطفال الذين يصبحون أدوات للصراعات األســرية، لهذا يطالبن 

برفع سن التخيير فا يخير الطفل وهو مازال بحاجة ألمه. 
والسيف الرابع وهو أخطرهن والمتمثل بتلك التهمة المرعبة »التسييس« 
حيث يدفع بهذا السيف لتخويف المرأة واألهم أنه لتخويف الدولة أيضًا. 
والسؤال َمن الذي يتهمهن »بتسييس« القضية؟ ولماذا هذا االتهام؟  

هــذا االتهام المعّلب الجاهــز بقصد إبعاد الدولة عــن التدخل هو الدرع 
الــذي يتخفى وراءه من ال يريــد أن تتقلص صاحياته التــي بها يتحكم 
بهؤالء النســوة، من يريد أن تكون لــه دولته الخاصة ومملكته الخاصة، 
ومن يقترب منها يرمى بتهمة التسييس فيرتد خوفًا ورعبًا، ليس القصد 
حماية المعتقدات بقدر ما هو حماية الصاحيات، هذا هو بيت القصيد. 

ال يريدون أن تكون للســلطة التشــريعية أي صاحية وال للمجلس األعلى 
للقضــاء أي صاحيــة وال للحكومــة ممثلــة بــوزارة العــدل أي صاحية، 
الصاحيــة هنا مطلقة لهم هم من يقررون إذا أرادوا إطاق ســراح المرأة 

أم حبسها إلى آخر عمرها. 
فالنقــاط التي عرضتهــا المعلقات جديرة باالهتمام ألنها هي الســيوف 

األربعة المسلطة على رقابهن ورقبة الدولة.

 الكويت تسمح بعودة 
الموائد الرمضانية وحمالت اإلفطار

أعلنــت وزارة الصحــة الكويتية أمس االثنين عودة أنشــطة شــهر رمضان 
بكامل حلته مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحمات إفطار الصائم.
وقالت وكيلة وزارة الصحة لشــؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، 
في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي مع تجاوز الموجة األخيرة لفيروس كورونا 
المستجد المســبب لمرض »كوفيد19«،  واستمرار تحسن مؤشرات الوضع 

الوبائي في الباد.
وأكــدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف 
محافظات الباد، وأن المؤشــرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة 
أنشــطة شــهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية 
وحمات إفطار الصائم داخل الباد، متمنية للجميع موفور الصحة والسامة. 

حكم قضائي ُيلزم زوجًا شتم 
زوجته بدفع 20 ألف درهم

ألزمــت محكمــة إماراتية، زوجًا بدفــع ما مجموعه 
20 ألــف درهم )5400 دوالر(، على شــكل تعويض 
لزوجته، بعد إدانته بشــتمها عبر تطبيق التراسل 
اليــوم«.  »اإلمــارات  وفــق صحيفــة  »واتســاب«، 
وبحسب ما نشرته الصحيفة، أمس االثنين، قضت 
محكمة أبو ظبي لألســرة، بإلــزام زوج بتأدية مبلغ 
15 ألــف درهــم لزوجتــه، »وذلــك كتعويض عن 
األضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سّبه 

لها عبر واتساب، واتهامه لها بالخيانة«.
ويضــاف إلــى مبلغ الـــ15 ألــف درهم، مــا قضته 
المحكمة الجزائية سابقًا، بدفع »تعويض مؤقت« 
قــدره 5 آالف درهــم للزوجــة، إلــى جانــب غرامة 

بالقيمة ذاتها.

وكانــت المحكمــة الجزائيــة أدانت الــزوج بتهمة 
الســب المســندة إليه؛ إاّل أن الزوجة عادت وأقامت 
دعوى قضائية ضده أمام محكمة األســرة، طالبت 
فيهــا بإلزامــه بدفع 100 ألــف درهم »اســتكمااًل 
للتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي لحقت 

بها«.
وقالــت الزوجة في دعواهــا، إن زوجها ســبَّها بما 
َيخــدش شــرفها واعتبارهــا، عــن طريــق برنامج 

واتساب، بعبارة »اهلل ياخذك يا الخاينة«.
ورفضت محكمة أبوظبي لألسرة والدعاوى المدنية 
واإلدارية، »طلب المدعية باستكمال التعويض عن 
الضرر المادي«، وفًقا ِلمــا نقلته »اإلمارات اليوم« 
عــن القرار القضائي. وعــَزت المحكمة قرارها، إلى 

أن المدعيــة »لم تبّين ماهيــة الضرر المادي الذي 
أصابها، وجاءت أقوالها بشأنه مجرد أقوال مرسلة 
دون سند أو دليل؛ ما يكون معه هذا الطلب قائًما 

على غير سند ِمن الواقع أو القانون«.
إاّل أن المحكمــة، قِبلت طلب الزوجــة، »التعويض 

عن الضرر األدبي«، وقضت لها بـ15 ألف درهم.
عى عليه بســب  وأكــدت المحكمــة أن »فعل المدَّ
المدعية، بما يخدش شــرفها قد تســبب في إيذاء 
مشــاعرها، وجعلها تشــعر باألســى واأللــم جراء 
ذلــك الســباب المخزي، كمــا ِمن شــأنه أن يجعل 
المدعية محّاً لازدراء واالحتقار بين أهلها وذويها 
وأصدقائها؛ ما تترتب على ذلك من أضرار نفسية 

ومعنوية أصابت المدعية«.

علماء روس: الشفاء من السرطان 
خالل يومين بفضل تكنولوجيا الضوئيات

سيســمح تطويــر تكنولوجيــا الضوئيات بحلــول عام 
2040 بإيصــال األدوية لمكان الورم الخبيث مباشــرة 

دون أن تتعرض الخايا السليمة لإلصابة.
باإلضافــة إلــى »حــرق« الســرطان بالليــزر. ومن أجل 
االســتخدام الواســع لنطــاق تكنولوجيــات الضوئيات 
فــي الطب، من الضــروري إجراء تجارب علــى الكائنات 

الخلوية المختلفة.
أعلــن ذلك، فاليري كوزيفنيكــوف. األخصائي في مركز 
»الضوئيات للمبادرة التكنولوجية الوطنية )NTI(« لدى 
جامعة »بيرم« الحكوميــة الوطنية للبحوث، في حديث 

أدلى به يوم 12 مارس الجاري لوكالة »تاس« الروسية.   
وقال: »علــى الرغم من ظهور العــاج الوراثي والعاج 
المناعي، ال تزال هناك طريقة فعالة في العالم تضمن 
عاجا بنســبة 100٪ للســرطان. قد تأتــي الضوئيات 
»الفوتونــات« اختراقــًا الحقــًا في هذا المجــال بحلول 
عام 2045 حيث ســتظهر تكنولوجيا نقــل دواء موجه 
لألورام الخبيثة، والتشــخيص الشامل للمرض و»حرق« 
خايا السرطان باستخدام الليزر. ستصبح تكنولوجيات 
الضوئيــات مفتاحا في مجال مكافحــة األورام الخبيثة، 

سيجعل عاج السرطان أكثر فعالية«.

فاتورة أمراض 
التدخين تحّل أزمة ديون 70 دولة

قــال أطبــاء دوليــون إن فاتورة العــبء المالــي لألمــراض المرتبطة 
بالتدخيــن حول العالــم أصبحت مخيفــة، ورقميًا تحــل الفاتورة أزمة 

أقساط ديون 70 دولة.
وأضافوا خال »المؤتمر الطبي للصحة العامة« باليونان بالتعاون مع 
جمعيــة SCHORE »وهــي جمعية علمية دولية للخبراء المســتقلين 
في مكافحة التدخين والحد من الضرر« والتي تســتهدف فتح حوار بناء 
للمساعدة في التوصل إلى نهج جديد لسياسات مكافحة التدخين حول 

العالم.
فيما كشــف رئيس الجمعيــة البولندية للصحة العامة، ورئيس قســم 
الحساسية وأمراض الرئة والطب الباطني، ومدير معهد العلوم الطبية 
في وارســو، بولندا أندرزيج فال، أن العــبء المالي لألمراض المرتبطة 
بالتدخيــن يقدر بحوالي 100 مليــار دوالر حول العالم، وأنه بالرغم من 
أن الضرائب المفروضة على الســجائر في بولندا تشكل 80% من سعر 

السجائر، إال أن ذلك لم يحل المشكلة.

 عريس يترك عروسه في ليلة 
الزفاف.. والشرطة تتدخل

تســبب عريس هندي في فوضى عارمة خال حفل زفافــه، بعدما قرر ترك العروس فجأة 
لسبب غريب.

وســار الزواج بشــكل جيد داخل معبد شــيفا فــي قرية كوالجي بدانديلي فــي الهند حتى 
وقعت الكارثة.

فقد تفاجأ العريس عندما رأى عروســه تتناول الطعام بيدها اليســرى بعدما جمعتهما 
األسرة لتناول الطعام معًا.

وقــال العريس أن األمر محرج وغير مقبول وأيدت أســرته قــراره بترك العروس في حفل 
زفافها والعودة إلى قريتهم، لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعــل توصلوا إلى حل وتم اســتكمال الزفاف، لكن منذ أن أثار العريس الشــجار، بدا 
أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشــرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج، وتم نقل 
العروسين إلى مركز استشــاري عاقات حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة عاقته 

بعروسته.

 سيارة طائشة يقودها 
 خليجي تدهس طالبة

 مصرية 3 مرات
رفضت والــدة الطالبة المصرية المتوفاة إســراء التنازل 
عن حق ابنتها، مشــيرًة إلى أن أرواح الناس األبرياء ليس 
لعبة بيد الشــبان المســتهترين. وكانت طالبة الفلسفة 
تعبر الطريق لدى خروجها مــن مبنى كلية البنات بمصر 
الجديدة فــي القاهرة متجهة أســفل كوبــري الميرغني، 
لتدهســها ســيارة طائشــة يقودها طالــب بكلية الطب 

بجامعة المنصورة، يحمل جنسية دولة خليجية.
وتم إســعاف إسراء أحمد إلى إحدى المستشفيات، إال أنها 
لفظت أنفاســها بعد عدة أيام بسبب نزيف حاد في المخ. 

وفقًا لصحيفة »المصري اليوم«.
ورثت الحاجــة وفاء ابنتها الضحية إســراء أحمد، الطالبة 
بالفرقة الثالثة بقســم الفلســفة، قائلة: »كانت ماك.. 
بريئة.. بتحب الخير للناس، وكان نفسي أشوفها عروسة.. 
موتها المفاجئ قّطع قلبي«. وتشير إلى أن المتهم ُألقى 
القبــض عليه، والنيابــة العامة قررت حبســه احتياطيًا 4 

أيام على ذمة التحقيقات.
يــوم الواقعــة، كان بال األم مشــغواًل بتأخــر ابنتها عن 
موعد الوصول إلى المنــزل، لتفاجأ بمكالمة صادمة من 
صديقة ابنتها: »عربية خبطت إسراء وهي خارجة من باب 
الكلية«، وتكمل: »شاب كان سايق بسرعة جنونية ومعاه 

4 شباب تانيين، وبعدين هربوا«.
بوصــول األم إلى المستشــفى وجدت إســراء جثة هامدة 
والدماء تســيل من جســدها: »يا حســرة قلبــي عليكي يا 
ضنايا«، رددتها وهي تســمع وتشــاهد األطبــاء يكتبون 
تقريرًا بشــأن الحالة الصحية: »نزيــف حاد بالمخ لم تتم 

السيطرة عليه، وخلع بكتفها، وكسر بالحوض«.

3D أذن وأنف بتقنية الطباعة

سيســتخدم العلمــاء فــي جامعــة ســوانزي بالمملكة 
المتحــدة الخايا البشــرية والمــواد النباتيــة لطباعة 
غضاريــف األذن واألنــف ثاثيــة األبعــاد. وقــد يكون 
المرضــى فــي ويلز من بيــن األوائل فــي العالم الذين 
يتلقون عاجًا رائدًا يســتخدم الخايا البشرية للتخلص 
من ندوب وتشــوهات الوجه. وقد رصد مبلغ 2.5 مليون 
جنيــه اســترليني لتمويــل دراســة تقوم بهــا جامعة 
ســوانزي، الســتخدام الخايا ومواد نباتية المنشــأ في 
عملية طباعة ثاثية األبعــاد لغضروفي األنف واألذن، 
حسب ما ذكر موقع »بي بي سي«. وإذا نجحت الدراسة، 
ستســتخدم في المســتقبل في عاج األشــخاص الذين 
ولــدوا بدون أجــزاء من الجســم أو الذيــن يعانون من 
ندوب في الوجه بســبب تعرضهم للحروق أو الصدمات 

أو مرض السرطان.
وقال البروفيســور إيان ويتاكر: إن اســتخدام الطابعات 
ســيجعل مدة العمليات أقصر، والمرضــى أكثر ارتياحًا 

والتكاليف أقل.
 The من جانبه، قال ســيمون ويستون، سفير مؤسسة
Scar Free Foundation الخيريــة: »إن فرصــة إعادة 
بناء األشــخاص الذين يعانون من تشــوهات في الوجه 

والجسم الثقة بأنفسهم تبدو هائلة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/15/watan-20220315.pdf?1647317419
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/15/watan-20220315.pdf?1647317419
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/15/watan-20220315.pdf?1647317419
https://arabic.rt.com/technology/1333968-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2040/
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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
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مــع اقتراب الشــهر الفضيــل نحتاج رقابة مشــّددة على 
األســواق لضمــان عــدم التالعــب باألســعار تحــت مبــرر  

تأثيرات األحداث العالمية.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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السيوف األربعة
»بدأت »الُمعّلقات« الحديث عن وضعهن لـ»األيام« مؤكدات أن قضيتهن 
إنســانية بحتة، وأنهن لسن »مسيسات« أو بصدد التهجم على جهات أو 
أشخاص، وكل ما يتطلعن إليه إنصافهن، وأن يكملن حياتهن الطبيعية. 
وطالبــت الُمعّلقات عبر »األيام« بتوحيد قانون األســرة بشــّقيه الســني 
والجعفري، وتعديل المادة 95 من القانون، إلغاء اشــتراط موافقة الزوج 
للمخالعة، تحديد ســقف لمبالغ البذل، ورفع سن الحضانة لعمر التخيير، 
باإلضافــة إلــى وقف العــاوات وطلبات اإلســكان في حال وجــود قضايا 

بالمحاكم الشرعية«. 
هذا ما طالبت به أكثر من 100 معّلقة يرفض قضاة الشــرع في المحاكم 
الجعفريــة تطليقهن ومضى عليهن ســنوات بهذا الوضــع غير الطبيعي 
يعانيــن من معاناته هــن وأبناؤهــن وآباؤهن معهــن، إذ يدفع الثمن 

األسرة بأكملها ال الزوجة التي تطلب الطاق فحسب. 
السيف األول هو المآسي التي حدثت بسبب المادة 95 والتي اشترطت أن 
يوافق الزوج على الخلع وأن يحدد هو الســعر الــذي يريده من أجل إطاق 
ســراحها، مــآٍس ال تعد وال تحصى ألنها تركت مئات األســر تحت ســيف 

االبتزاز والتهديد تحت سمع وبصر الدولة. 
فمئات المعّلقات اشترط أزواجهن مبالغ ليس بقدرة المرأة وال أسرتها أن 
تدفعها ولهذا ظلت معّلقة، حتى إن المبالغ التي طالبوا بها لم يدفعوها 
مهرًا بل هم يحددون ما يريدون، هذا خلل تشــريعي كبير ال يســتقيم مع 

العدل أبدًا، ويفتح مجال االبتزاز كما يجري اآلن. 
الســيف الثاني هو العــاوات والدعم الحكومي والــذي يحصل عليه الزوج 
بسبب الحالة الزوجية وينتفع بها، ولهذا ال يريد أن يطلق ألنه سيخسرها، 
ذلك أيضًا ســيف آخر مســلط على الرقاب دون وجه حق، وعلى الدولة هنا 
أن تتدخل وتوقف الدعم في حال رفع دعوى طاق في المحاكم، ثم تحدد 

قانونيًا من سيستفيد من الدعم وفقًا للحضانة أو أي اعتبارات أخرى. 
أما الســيف الثالــث فهو حضانة األطفــال هو يبتزهــا وال يهمه أن يدفع 
الثمــن األطفال الذين يصبحون أدوات للصراعات األســرية، لهذا يطالبن 

برفع سن التخيير فا يخير الطفل وهو مازال بحاجة ألمه. 
والسيف الرابع وهو أخطرهن والمتمثل بتلك التهمة المرعبة »التسييس« 
حيث يدفع بهذا السيف لتخويف المرأة واألهم أنه لتخويف الدولة أيضًا. 
والسؤال َمن الذي يتهمهن »بتسييس« القضية؟ ولماذا هذا االتهام؟  

هــذا االتهام المعّلب الجاهــز بقصد إبعاد الدولة عــن التدخل هو الدرع 
الــذي يتخفى وراءه من ال يريــد أن تتقلص صاحياته التــي بها يتحكم 
بهؤالء النســوة، من يريد أن تكون لــه دولته الخاصة ومملكته الخاصة، 
ومن يقترب منها يرمى بتهمة التسييس فيرتد خوفًا ورعبًا، ليس القصد 
حماية المعتقدات بقدر ما هو حماية الصاحيات، هذا هو بيت القصيد. 

ال يريدون أن تكون للســلطة التشــريعية أي صاحية وال للمجلس األعلى 
للقضــاء أي صاحيــة وال للحكومــة ممثلــة بــوزارة العــدل أي صاحية، 
الصاحيــة هنا مطلقة لهم هم من يقررون إذا أرادوا إطاق ســراح المرأة 

أم حبسها إلى آخر عمرها. 
فالنقــاط التي عرضتهــا المعلقات جديرة باالهتمام ألنها هي الســيوف 

األربعة المسلطة على رقابهن ورقبة الدولة.

 الكويت تسمح بعودة 
الموائد الرمضانية وحمالت اإلفطار

أعلنــت وزارة الصحــة الكويتية أمس االثنين عودة أنشــطة شــهر رمضان 
بكامل حلته مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحمات إفطار الصائم.
وقالت وكيلة وزارة الصحة لشــؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، 
في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي مع تجاوز الموجة األخيرة لفيروس كورونا 
المستجد المســبب لمرض »كوفيد19«،  واستمرار تحسن مؤشرات الوضع 

الوبائي في الباد.
وأكــدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف 
محافظات الباد، وأن المؤشــرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة 
أنشــطة شــهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية 
وحمات إفطار الصائم داخل الباد، متمنية للجميع موفور الصحة والسامة. 

حكم قضائي ُيلزم زوجًا شتم 
زوجته بدفع 20 ألف درهم

ألزمــت محكمــة إماراتية، زوجًا بدفــع ما مجموعه 
20 ألــف درهم )5400 دوالر(، على شــكل تعويض 
لزوجته، بعد إدانته بشــتمها عبر تطبيق التراسل 
اليــوم«.  »اإلمــارات  وفــق صحيفــة  »واتســاب«، 
وبحسب ما نشرته الصحيفة، أمس االثنين، قضت 
محكمة أبو ظبي لألســرة، بإلــزام زوج بتأدية مبلغ 
15 ألــف درهــم لزوجتــه، »وذلــك كتعويض عن 
األضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سّبه 

لها عبر واتساب، واتهامه لها بالخيانة«.
ويضــاف إلــى مبلغ الـــ15 ألــف درهم، مــا قضته 
المحكمة الجزائية سابقًا، بدفع »تعويض مؤقت« 
قــدره 5 آالف درهــم للزوجــة، إلــى جانــب غرامة 

بالقيمة ذاتها.

وكانــت المحكمــة الجزائيــة أدانت الــزوج بتهمة 
الســب المســندة إليه؛ إاّل أن الزوجة عادت وأقامت 
دعوى قضائية ضده أمام محكمة األســرة، طالبت 
فيهــا بإلزامــه بدفع 100 ألــف درهم »اســتكمااًل 
للتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي لحقت 

بها«.
وقالــت الزوجة في دعواهــا، إن زوجها ســبَّها بما 
َيخــدش شــرفها واعتبارهــا، عــن طريــق برنامج 

واتساب، بعبارة »اهلل ياخذك يا الخاينة«.
ورفضت محكمة أبوظبي لألسرة والدعاوى المدنية 
واإلدارية، »طلب المدعية باستكمال التعويض عن 
الضرر المادي«، وفًقا ِلمــا نقلته »اإلمارات اليوم« 
عــن القرار القضائي. وعــَزت المحكمة قرارها، إلى 

أن المدعيــة »لم تبّين ماهيــة الضرر المادي الذي 
أصابها، وجاءت أقوالها بشأنه مجرد أقوال مرسلة 
دون سند أو دليل؛ ما يكون معه هذا الطلب قائًما 

على غير سند ِمن الواقع أو القانون«.
إاّل أن المحكمــة، قِبلت طلب الزوجــة، »التعويض 

عن الضرر األدبي«، وقضت لها بـ15 ألف درهم.
عى عليه بســب  وأكــدت المحكمــة أن »فعل المدَّ
المدعية، بما يخدش شــرفها قد تســبب في إيذاء 
مشــاعرها، وجعلها تشــعر باألســى واأللــم جراء 
ذلــك الســباب المخزي، كمــا ِمن شــأنه أن يجعل 
المدعية محّاً لازدراء واالحتقار بين أهلها وذويها 
وأصدقائها؛ ما تترتب على ذلك من أضرار نفسية 

ومعنوية أصابت المدعية«.

علماء روس: الشفاء من السرطان 
خالل يومين بفضل تكنولوجيا الضوئيات

سيســمح تطويــر تكنولوجيــا الضوئيات بحلــول عام 
2040 بإيصــال األدوية لمكان الورم الخبيث مباشــرة 

دون أن تتعرض الخايا السليمة لإلصابة.
باإلضافــة إلــى »حــرق« الســرطان بالليــزر. ومن أجل 
االســتخدام الواســع لنطــاق تكنولوجيــات الضوئيات 
فــي الطب، من الضــروري إجراء تجارب علــى الكائنات 

الخلوية المختلفة.
أعلــن ذلك، فاليري كوزيفنيكــوف. األخصائي في مركز 
»الضوئيات للمبادرة التكنولوجية الوطنية )NTI(« لدى 
جامعة »بيرم« الحكوميــة الوطنية للبحوث، في حديث 

أدلى به يوم 12 مارس الجاري لوكالة »تاس« الروسية.   
وقال: »علــى الرغم من ظهور العــاج الوراثي والعاج 
المناعي، ال تزال هناك طريقة فعالة في العالم تضمن 
عاجا بنســبة 100٪ للســرطان. قد تأتــي الضوئيات 
»الفوتونــات« اختراقــًا الحقــًا في هذا المجــال بحلول 
عام 2045 حيث ســتظهر تكنولوجيا نقــل دواء موجه 
لألورام الخبيثة، والتشــخيص الشامل للمرض و»حرق« 
خايا السرطان باستخدام الليزر. ستصبح تكنولوجيات 
الضوئيــات مفتاحا في مجال مكافحــة األورام الخبيثة، 

سيجعل عاج السرطان أكثر فعالية«.

فاتورة أمراض 
التدخين تحّل أزمة ديون 70 دولة

قــال أطبــاء دوليــون إن فاتورة العــبء المالــي لألمــراض المرتبطة 
بالتدخيــن حول العالــم أصبحت مخيفــة، ورقميًا تحــل الفاتورة أزمة 

أقساط ديون 70 دولة.
وأضافوا خال »المؤتمر الطبي للصحة العامة« باليونان بالتعاون مع 
جمعيــة SCHORE »وهــي جمعية علمية دولية للخبراء المســتقلين 
في مكافحة التدخين والحد من الضرر« والتي تســتهدف فتح حوار بناء 
للمساعدة في التوصل إلى نهج جديد لسياسات مكافحة التدخين حول 

العالم.
فيما كشــف رئيس الجمعيــة البولندية للصحة العامة، ورئيس قســم 
الحساسية وأمراض الرئة والطب الباطني، ومدير معهد العلوم الطبية 
في وارســو، بولندا أندرزيج فال، أن العــبء المالي لألمراض المرتبطة 
بالتدخيــن يقدر بحوالي 100 مليــار دوالر حول العالم، وأنه بالرغم من 
أن الضرائب المفروضة على الســجائر في بولندا تشكل 80% من سعر 

السجائر، إال أن ذلك لم يحل المشكلة.

 عريس يترك عروسه في ليلة 
الزفاف.. والشرطة تتدخل

تســبب عريس هندي في فوضى عارمة خال حفل زفافــه، بعدما قرر ترك العروس فجأة 
لسبب غريب.

وســار الزواج بشــكل جيد داخل معبد شــيفا فــي قرية كوالجي بدانديلي فــي الهند حتى 
وقعت الكارثة.

فقد تفاجأ العريس عندما رأى عروســه تتناول الطعام بيدها اليســرى بعدما جمعتهما 
األسرة لتناول الطعام معًا.

وقــال العريس أن األمر محرج وغير مقبول وأيدت أســرته قــراره بترك العروس في حفل 
زفافها والعودة إلى قريتهم، لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعــل توصلوا إلى حل وتم اســتكمال الزفاف، لكن منذ أن أثار العريس الشــجار، بدا 
أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشــرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج، وتم نقل 
العروسين إلى مركز استشــاري عاقات حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة عاقته 

بعروسته.

 سيارة طائشة يقودها 
 خليجي تدهس طالبة

 مصرية 3 مرات
رفضت والــدة الطالبة المصرية المتوفاة إســراء التنازل 
عن حق ابنتها، مشــيرًة إلى أن أرواح الناس األبرياء ليس 
لعبة بيد الشــبان المســتهترين. وكانت طالبة الفلسفة 
تعبر الطريق لدى خروجها مــن مبنى كلية البنات بمصر 
الجديدة فــي القاهرة متجهة أســفل كوبــري الميرغني، 
لتدهســها ســيارة طائشــة يقودها طالــب بكلية الطب 

بجامعة المنصورة، يحمل جنسية دولة خليجية.
وتم إســعاف إسراء أحمد إلى إحدى المستشفيات، إال أنها 
لفظت أنفاســها بعد عدة أيام بسبب نزيف حاد في المخ. 

وفقًا لصحيفة »المصري اليوم«.
ورثت الحاجــة وفاء ابنتها الضحية إســراء أحمد، الطالبة 
بالفرقة الثالثة بقســم الفلســفة، قائلة: »كانت ماك.. 
بريئة.. بتحب الخير للناس، وكان نفسي أشوفها عروسة.. 
موتها المفاجئ قّطع قلبي«. وتشير إلى أن المتهم ُألقى 
القبــض عليه، والنيابــة العامة قررت حبســه احتياطيًا 4 

أيام على ذمة التحقيقات.
يــوم الواقعــة، كان بال األم مشــغواًل بتأخــر ابنتها عن 
موعد الوصول إلى المنــزل، لتفاجأ بمكالمة صادمة من 
صديقة ابنتها: »عربية خبطت إسراء وهي خارجة من باب 
الكلية«، وتكمل: »شاب كان سايق بسرعة جنونية ومعاه 

4 شباب تانيين، وبعدين هربوا«.
بوصــول األم إلى المستشــفى وجدت إســراء جثة هامدة 
والدماء تســيل من جســدها: »يا حســرة قلبــي عليكي يا 
ضنايا«، رددتها وهي تســمع وتشــاهد األطبــاء يكتبون 
تقريرًا بشــأن الحالة الصحية: »نزيــف حاد بالمخ لم تتم 

السيطرة عليه، وخلع بكتفها، وكسر بالحوض«.

3D أذن وأنف بتقنية الطباعة

سيســتخدم العلمــاء فــي جامعــة ســوانزي بالمملكة 
المتحــدة الخايا البشــرية والمــواد النباتيــة لطباعة 
غضاريــف األذن واألنــف ثاثيــة األبعــاد. وقــد يكون 
المرضــى فــي ويلز من بيــن األوائل فــي العالم الذين 
يتلقون عاجًا رائدًا يســتخدم الخايا البشرية للتخلص 
من ندوب وتشــوهات الوجه. وقد رصد مبلغ 2.5 مليون 
جنيــه اســترليني لتمويــل دراســة تقوم بهــا جامعة 
ســوانزي، الســتخدام الخايا ومواد نباتية المنشــأ في 
عملية طباعة ثاثية األبعــاد لغضروفي األنف واألذن، 
حسب ما ذكر موقع »بي بي سي«. وإذا نجحت الدراسة، 
ستســتخدم في المســتقبل في عاج األشــخاص الذين 
ولــدوا بدون أجــزاء من الجســم أو الذيــن يعانون من 
ندوب في الوجه بســبب تعرضهم للحروق أو الصدمات 

أو مرض السرطان.
وقال البروفيســور إيان ويتاكر: إن اســتخدام الطابعات 
ســيجعل مدة العمليات أقصر، والمرضــى أكثر ارتياحًا 

والتكاليف أقل.
 The من جانبه، قال ســيمون ويستون، سفير مؤسسة
Scar Free Foundation الخيريــة: »إن فرصــة إعادة 
بناء األشــخاص الذين يعانون من تشــوهات في الوجه 

والجسم الثقة بأنفسهم تبدو هائلة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/15/watan-20220315.pdf?1647317419
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/15/watan-20220315.pdf?1647317419
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-60719894
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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

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
بمكتبهـــا رئيس مجلس أمناء الجامعة 
ورئيـــس  الزيانـــي  منـــى  الخليجيـــة 
وخـــال  الفـــراس.  مهنـــد  الجامعـــة 
اللقـــاء، تـــم بحـــث الجوانـــب المتعلقة 
بعمليـــة ســـير البرامـــج األكاديمية وما 
تقدمـــه للطلبة في مختلـــف المجاالت 

والتخصصات التي تتيح لهم خيارات 
متعـــددة في مجال التعليـــم وتمكنهم 
المســـتقبلية  الحيـــاة  مهـــارات  مـــن 
للدخـــول فـــي ســـوق العمـــل، إذ أكدت 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج 
آل خليفـــة العالـــي أن مجلـــس التعليم 
العالـــي يقـــدم كل الدعـــم والمســـاندة 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي، للنهوض 
بأدائهـــا علـــى كافـــة األصعـــدة، ورفـــع 

مستوى سمعتها التعليمية. 

العالم يواجه تحديات والحل بناء أنظمة تعليمية منصفةالنهوض بأداء مؤسسات التعليم العالي
البحرين نجحت في استدامة التعليم خالل الجائحة... النعيمي:

نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
األمـــم  برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون  للمعرفـــة، 
المتحدة اإلنمائي “قمـــة المعرفة” بدورتها 
الســـابعة، تحـــت شـــعار “المعرفـــة.. حماية 
للبشـــرية وتحـــدي الجوائح”، بمقر اكســـبو 
2020 دبـــي، بحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
والخبـــراء والمســـؤولين الحكومييـــن عن 

الشأن التعليمي من مختلف دول العالم.
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وشـــارك 
التـــي  النقاشـــية  الحلقـــة  فـــي  النعيمـــي، 
أقيمت ضمن فعاليات القمة، حيث تحدث 
الوزيـــر عـــن تجربـــة مملكـــة البحريـــن في 
اســـتدامة التعليـــم خـــال فتـــرة الجائحة، 
بفضل ما تمتلكه من بنى تحتية مهمة من 
خال مشـــروع جالة الملك حمد لمدارس 
المستقبل والتمكين الرقمي، ما ساهم في 
التحـــول إلى اســـتخدام أدوات التعلم عن 

بعد بشكل يسير في المدارس.
وتطـــرق الوزير إلى الخطوات التي قامت 
التعليـــم  اســـتدامة  لتأميـــن  الـــوزارة  بهـــا 
والتعلـــم والتقويم المســـتمر لعمـــل الطلبة 
والرقابـــة على أعمال المدارس خال هذه 

الفترة االستثنائية.
وأوضـــح الوزيـــر أن كل تلـــك الجهـــود قد 
ســـاهمت في نيـــل مملكة البحرين إشـــادًة 
دوليـــًة مـــن العديـــد المنظمـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة المختصـــة، ومـــن بينهـــا منظمة 

 ،)OECD( التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة
مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقوم به جائزة 
اليونســـكو - الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة الســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم، لتحفيـــز 
األفـــراد والمنظمات على تقديم المبادرات 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  والمشـــروعات 
الراميـــة إلى ضمان نشـــر التعليـــم للجميع 
وانتفاعهـــم بفـــرص التعلـــم الجيـــد مـــدى 
الحيـــاة. كما تحـــدث الوزير عن التحديات 
التي ســـيواجهها العالم بعـــد األزمات مثل 
الجائحـــة والكـــوارث األخـــرى، داعيـــا إلى 
االســـتفادة من النتائـــج المترتبة على ذلك 
خصوصـــا على الصعيد التعليمي لمواجهة 
أي ظروف مماثلة مســـتقباً، مؤكدا أهمية 
تعزيـــز التنســـيق عبـــر القطاعـــات وتقديم 
الدعم الشـــامل إلعادة بناء أنظمة تعليمية 

منصفة وفعالة ومرنة لجميع المتعلمين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم خالل مشاركته في قمة المعرفة بدبي

المنامة - بنا

نظم الصندوق الملكي لشهداء الواجب 
فعالية ترفيهية ألبناء الشهداء وذويهم 
فـــي حديقة المحـــرق الكبـــرى، بالتعاون 
مـــع شـــركة بنفت بـــي وشـــركة الشـــاعر 
لتنظيـــم المعـــارض والمؤتمـــرات، وذلك 
في إطار ما يوليه الصندوق من اهتماٍم 
بتقوية العاقات ومـــد أواصر التواصل 
مع أبناء الشـــهداء وأســـرهم، عبر إقامة 

مختلف الفعاليات والمبادرات.
وأكـــد مديـــر الجهـــاز اإلداري للصنـــدوق 

الملكـــي لشـــهداء الواجب الشـــيخ خالد 
بن ســـلمان بن خالد آل خليفة أن رعاية 
أبناء وأسر الشهداء إحدى أبرز أولويات 
الصنـــدوق التـــي تأتـــي ضمـــن أهدافـــه 
الســـامية فـــي جعل راحـــة ورعاية أبناء 
وأسر الشـــهداء نصب عينيه، من خال 
توفير جميع أوجه الدعم الازم، وتلبية 
احتياجات أبناء الشـــهداء الذين ضحوا 
بأرواحهـــم من أجل إعـــاء راية الوطن، 

وضمان الحياة الكريمة ألسرهم.

فعالية ترفيهية ألبناء شهداء الواجب

“المحرق” تتأهب لتطبيق مشروع التسيير الذاتي
يعمم تباًعا على جميع المحافظات

عقـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة صباح أمس اجتماًعا 
بمشـــاركة مـــن نائـــب محافـــظ محافظة 
الجيـــران  عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق 
وعضو مجلس النواب هشـــام العشيري 
وأعضـــاء مجلـــس أمناء مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األولية وعدد من المســـؤولين 
فـــي القطاع الصحي وذلك بشـــأن قرب 
التطبيـــق التجريبي لمشـــروع التســـيير 
الذاتي لمراكز الرعايـــة الصحية األولية 
فـــي محافظـــة المحـــرق. وفي مســـتهل 
االجتماع، رحب رئيس المجلس األعلى 
المحـــرق،  محافظـــة  بممثلـــي  للصحـــة 
مؤكـــًدا أن قطـــاع الرعايـــة الصحية في 
المملكـــة يشـــهد تطـــوًرا مســـتمًرا بفضل 

البـــاد  مـــن عاهـــل  الامحـــدود  الدعـــم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
واســـتعرض الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 

آل خليفة مشـــروع التطبيق التدريجي 
فـــي مشـــروع التســـيير الذاتـــي لمراكـــز 
الرعايـــة الصحية األولية الذي ســـيطبق 
فـــي المرحلة األولـــى بصـــورة تجريبية 
فـــي محافظـــة المحـــرق ثم يعمـــم تباًعا 
علـــى جميع محافظات المملكة. وأشـــار 

إلـــى التقدم المحـــرز في تنفيـــذ برنامج 
الضمان الصحـــي الوطني والذي يهدف 
إلـــى تحقيق التغطية الصحية الشـــاملة 
وتعزيز الجودة والتنافســـية في تقديم 
الخدمـــات الصحيـــة بمـــا يلبـــي تطلعات 
المســـتفيدين. وأكد أن مشروع التسيير 
برنامـــج  مـــع  متوافًقـــا  يأتـــي  الذاتـــي 
وتجســـيد  الموقـــرة  الحكومـــة  عمـــل 
األهـــداف المنبثقة من الرؤيـــة الوطنية 
الوطنيـــة  المبـــادرات  وتنفيـــذ   2030
جـــودة  تحســـين  لمواصلـــة  الراميـــة 
الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين 
واســـتدامتها بجودة عاليـــة وفق مبادئ 
كان  واالســـتدامة  التنافســـية  العدالـــة 
برنامـــج  إلطـــاق  األساســـي  المرتكـــز 
)صحتـــي( - البرنامـــج الوطنـــي لتطوير 

الرعاية الصحية بمملكة البحرين.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - بنا

أعلنـــت إذاعـــة وتلفزيـــون البحريـــن عـــن باقتهما 
البرامجيـــة الرمضانيـــة الجديـــدة والتـــي تشـــمل 
عـــرض برامج نوعية تم إعدادها بجهوزية كاملة، 
ويأتي إطاقها لتلبية مختلف األذواق خال شهر 
رمضـــان الكريم، مع التركيز علـــى الجانب الديني 
والتراثي والوطني بما يتناســـب مع هوية الشـــهر 

الفضيل.
وأكـــد مدير إذاعة البحرين يونس ســـلمان حرص 
طاقم عمل اإلذاعة علـــى تقديم باقة من البرامج 
اهتمامـــات  تحاكـــي  التـــي  المنوعـــة  الرمضانيـــة 
الجمهـــور عامـــة، إضافـــة إلـــى البرامـــج التراثيـــة 
خصوصـــا. ولفـــت إلى أنـــه بناء على كثـــرة تفاعل 
الجمهـــور معهـــا تعمـــل إذاعة البحريـــن على تلبية 
هـــذه الرغبـــات بتنظيـــم المســـابقات الرمضانيـــة 
بشـــكل مســـتمر، ال ســـيما أنها تحمل رســـالة مهمة 
فـــي مضمونهـــا ســـواء كان علـــى صعيد مســـابقة 
القـــرآن الكريـــم والتـــاوة والتجويـــد أو مســـابقة 
تعزيـــز الثقافة الوطنية لدى األطفال أو من خال 
مســـابقة الاتري التي تهـــدف إلى توعية األجيال 

بالتراث والعادات البحرينية.
 وأكـــد ســـلمان حرص طاقم عمـــل إذاعة البحرين 
علـــى تقديـــم باقـــة برامجيـــة منوعة، وهـــي نتاج 
جهـــود الطاقم في جميع مراحل اإلعداد واالنتاج 
والتقديـــم، والتـــي اعـــدت لتراعـــي وتلبـــي جميع 
األذواق، إذ عملـــت إذاعـــة البحريـــن علـــى إعـــداد 
برامج دينية تعزز القيم، إضافة إلى برامج أخرى 

منوعة مثل الرياضة والتغذية وغيرها.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر إدارة التلفزيـــون قيـــس 
برامجيـــة  حزمـــة  لتقديـــم  التوجـــه  الدوســـري، 
وإداري  فنـــي  كادر  عبـــر  متميـــزة،  رمضانيـــة 
متخصص، مع مراعاة اهتمامات المشـــاهدين في 
الشهر الفضيل، الفتا إلى حرص فريق العمل على 

تقديم باقة برامجية مميزة وجذابة. 
الـــدورة  خـــال  ســـيتم  أنـــه  الدوســـري  وأوضـــح 
الرمضانيـــة تقديـــم كل ما هو جديد للمشـــاهدين، 
المســـابقات  برنامـــج  البرامـــج،  هـــذه  أبـــرز  فمـــن 
)الســـارية( والذي يقدم للعام الثالث على التوالي، 
وبرنامـــج “كفـــو” الـــذي يبـــث للعـــام الثانـــي علـــى 
التوالـــي، إلـــى جانـــب تقديـــم المسلســـل الدرامي 
)الزقـــوم( من بطولـــة الفنان الكويتي ســـعد الفرج 

ونخبـــة من الفنانيـــن من البحريـــن ودول مجلس 
التعـــاون وهو من إخـــراج المخـــرج أحمد يعقوب 
المقلـــة، وهذا المسلســـل عبارة عن إنتاج مشـــترك 
مع شـــركة أبوظبـــي لإلعام إضافة إلـــى عدد من 
البرامـــج المحليـــة والدينيـــة، والفواصل الجديدة 
الخاصـــة بشـــهر رمضـــان الكريـــم. وعـــن تفاصيل 
الخطة البرامجية الرمضانية إلذاعة البحرين، يتم 
بث المسلســـل الدرامي اإلذاعي “ســـواها البخت”، 
وهو مسلســـل درامـــي كويتي تـــدور قصته حول 
مجموعـــة جيران يتشـــاركون الســـكن فـــي عمارة 
ســـكنّية، تتشـــابك عاقتهـــم وتتصـــادم أفكارهـــم 
ليطرح عدًدا من القضايا االجتماعية التي تشـــغل 
المجتمـــع الخليجـــي عموًما، ويقدمـــه فريق عمل 
الفنـــان القديـــر الراحـــل عبدالحســـين عبدالرضـــا 
وســـعاد عبدهللا وحياة الفهد، أما مسلســـل “عودة 
جحـــا” فهو مسلســـل تراثي إذاعـــي كويتي يطرح 
فكرة أال تكون شخصية جحا خيالّية، كما يناقش 
مختلـــف القضايا االجتماعية من جانب كوميدي، 
يقدمه كل من الفنانين طارق العلي و ســـعاد علي 

ومنى شداد.
وتبـــث إذاعة البحرين برنامج “في خلقه شـــؤون” 
ويتحـــدث عـــن حكمة هللا فـــي مخلوقاته، إضافة 
األفـــكار  يناقـــش  الـــذي  “مشـــكاة”  برنامـــج  إلـــى 
اإليجابيـــة فـــي الحيـــاة انطاقا من قصـــص األثر 
“بدايـــة  برنامـــج  يأتـــي  ثـــم  الدراســـات،  وأرقـــام 
جديدة” الـــذي يتناول مجموعة من العادات التي 

يحاول اإلنسان تغييرها في نفسه.
أما الفترة الدينية التي تبث على جميع الموجات، 
فستتضمن تقديم برنامج “فتاوى رمضانية” وهو 
برنامج يومي مباشـــر يتلقى أسئلة واستفسارات 
الجمهور بشأن مختلف القضايا والمسائل الدينية 
والفقهية إضافة إلى برنامج “رأي غير شائع” وهو 

برنامج علمي يتناول األفكار واآلراء غير الشائعة 
فـــي المجتمع ويســـرد فوائدها مـــن ناحية علمية، 
وبرنامـــج “عبادات منســـية” وهو برنامج مســـجل 

يذكر بالعبادات السهلة وذات األجر الكبير.
وتقـــدم إذاعـــة بحريـــن إف إم مســـابقة “الاتري” 
الســـنوية وهـــي مســـابقة شـــعبية مباشـــرة تعرف 
وتتميـــز  األصيـــل،  البحرينـــي  بالتـــراث  األجيـــال 
أســـألتها بالطابـــع التراثـــي، إضافـــة إلـــى برنامـــج 
“ظهاري رمضان” وهو برنامج حواري يســـتضيف 
مجموعة من الشـــخصيات للتحـــدث عن العادات 
والذكريات الرمضانية والتقاليد البحرينية بطابع 
اجتماعـــي، كما تبـــث القناة أيضـــا برنامج “صباح 
رمضـــان” وهـــو برنامـــج صباحـــي منـــوع يحتوي 
علـــى موضوعـــات اجتماعيـــة وفقـــرات تحفيزية 
التوعيـــة  فـــي مجـــاالت  المختصيـــن  يســـتضيف 

الغذائية والصحية والرياضية.
وفـــي الباقة الدينية تبث إذاعـــة البحرين برنامج 
“حدائق األبرار” وهو برنامج دعوي منوع، إضافة 

إلـــى برنامـــج “أهـــل الحديث” يتحدث عـــن مكانة 
الحديث في اإلســـام، وبرنامج “أبـــواب الدعاء”، 
وبرنامـــج “فقـــه الوقف” ويتحدث عـــن أنواع فقه 

الوقف.
كمـــا تقـــدم إذاعـــة القـــرآن الكريـــم برنامـــج “حلقة 
التـــاوة” بصحبـــة شـــيخ مقـــرئ أو مجموعـــة من 
القـــراء، وبرنامج “شـــذرات الذهب” الـــذي يتناول 
فـــي كل حلقـــة من حلقاتـــه ما يعين المســـلم على 
مرضـــاة هللا عـــز وجـــل، كمـــا تبـــث مجموعـــة من 
البرامج القصيرة تحت عنوان فواصل، وهي باقة 
مـــن البرامـــج التي تفصـــل الفترات منهـــا فواصل 
مـــا خط القلـــم وفواصـــل ريان القصيـــد وفواصل 
األذان  مواقيـــت  وفواصـــل  الرمضانيـــة  الهويـــة 

وفواصل خذوا الحكمة وفواصل “ليتفقهوا”.
وتبـــث إذاعـــة البحرين أيضـــا برنامـــج “اجعل من 
منزلك مصنعا”، وهو برنامج يســـتضيف مجموعة 
الناجحـــة  التجـــارب  ذات  المنتجـــة  األســـر  مـــن 
والمتميزة، ثم تأتي مســـابقة “مع بابا فايز”، وهي 
مســـابقة رمضانية مخصصـــة لألطفال تهدف إلى 
تعزيـــز الثقافـــة الوطنيـــة عبـــر فقراتهـــا المتنوعة 
والمتعلقـــة بمملكـــة البحريـــن، كمـــا ســـيتم تقديم 
برنامج “موســـوعة األخاق اإلسامية”، وبرنامج 
“حليـــة  مســـابقة  إلـــى  إضافـــة  الخيـــر”،  “جوامـــع 
الماهـــر”، وهي مســـابقة في تاوة القـــرآن الكريم 
تبث يوميًا من الساعة 2 إلى 3 مساًء على موجة 
القـــرآن الكريم، وبرنامـــج “واذكر ربك كثيرا” الذي 

يستعرض فضائل ذكر هللا تعالى.
وتقـــدم إذاعـــة البحريـــن مجموعة من الســـهرات 
أولهـــا “ســـهرة نجومنـــا فـــي رمضـــان” تســـتضيف 
الشـــخصيات الرياضية ويبث على البرنامج العام 
يـــوم الجمعة، أما الســـهرة الثانية فهي ســـهرة “ما 
خفـــي أجمل” تبحث فـــي الزوايا األخرى المضيئة 

مـــن حيـــاة شـــخصيات نســـائية بحرينيـــة يقدمن 
عطـــاءات مختلفـــة ولهن اهتمامـــات خفية بعيدة 
عن الوظيفة أو المهنة وهي ســـهرة تكســـر القالب 
التقليـــدي للشـــخصيات المعروفـــة فـــي المجتمـــع 
البحرينـــي وتقدمها في شـــكل مختلف وحوارات 
غيـــر مســـبوقة بعيدا عن المهنـــة أو الوظيفة التي 
عرفن بها، وهي ســـهرة تبث كل يوم سبت، لتأتي 
ســـهرة علـــى “ضي الشـــعر” مســـاء األحد وســـهرة 
“خارج المســـتطيل األخضـــر” كل يوم أثنين، يليها 
ســـهرة “خيـــر جليـــس” كل ثاثـــاء ومن ثم ســـهرة 
“نوافذ على المســـتقبل” مســـاء األربعاء، وســـهرة 
“حكايات شـــعبية” هي سهرة مساء يوم الخميس 
من كل أســـبوع. وفيما يتعلـــق بالدورة البرامجية 
التلفزيونيـــة فقـــد حـــرص طاقـــم عمـــل تلفزيـــون 
البحريـــن علـــى تقديم كل ما هو مميـــز من برامج 
منوعـــة لشـــهر رمضان المبـــارك للعـــام 2022 على 
جميع القنوات التلفزيونيـــة، حيث يتنوع اإلنتاج 
بيـــن برامـــج مـــن إنتـــاج التلفزيـــون وبيـــن برامج 

أخرى من إنتاج شركات خاصة.
وتقدم القناة األولى مجموعة من البرامج المحلية 
وهي “يله نطبخ مع افنان 6” وبرنامج “كفو” وهو 
عبارة عن 15 حلقة، ومســـابقات “الســـارية 3” في 
حلته الجديدة، وبرنامج “تاوين” تعده المؤسسة 
الملكيـــة لألعمال الخيرية، وثاثة مسلســـات من 
إنتاج شركات خاصة وهي: مسلسل “آدم وحواء” 
ومسلسل “محمد علي رود 2”، ومسلسل “الزقوم”.
أمـــا القناة الدوليـــة فتقدم باقة مـــن البرامج منها 
برنامج تفاصيل السيرة النبوية الشريفة وبرنامج 
طبخ أكات بحرينية شـــعبية، وقصص المسلمين 
الجـــدد فـــي مملكـــة البحريـــن بالتعاون مـــع مركز 
اإلســـام،  اكتشـــف  اإلســـامي وجمعيـــة  الفاتـــح 

وبرنامج مسابقات.
برامـــج   7 تعـــرض  الكريـــم  القـــرآن  قنـــاة  وعلـــى 
محليـــة وهي برنامج المطـــوع وبرنامج علم عمل 
وصفحات النبي وبرنامج البر للشيخ خالد الجبير 
مســـابقة  وبرنامـــج  األنبيـــاء،  قصـــص  وبرنامـــج 
مســـجد الشـــيخة مـــوزة آل خليفـــة، إضافـــة إلـــى 

برنامج لطائف.
فيمـــا تعرض القنـــاة الرياضيـــة باقة مـــن البرامج 
المحلية خال الشـــهر الكريم أبرزها برنامج عزم، 
وبرنامـــج رحلة نجـــم، وذكريات وصـــور وبرنامج 

حدث لي وأخيرا برنامج الملعب كيدز.

أبرزها “السارية” و “الالتري” ومسلسل “الزقوم”

باقة برامجية رمضانية متميزة على اإلذاعة والتلفزيون
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