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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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في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل����س ال���وزراء ي�ص���يد بجهود تنفي���ذ خط���ة التعاف���ي االقت�صادي
ت����اأك����ي����د اأه����م����ي����ة م���وا����ص���ل���ة ال���ع���م���ل ب���ت���ك���ات���ف ال���ج���م���ي���ع ل���ل���و����ص���ول اإل�������ى ال���ن���ت���ائ���ج ال���م���رج���وة

البيئة ع��ل��ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ك��ري�����س  م���ب���ادرات  ت��ب��ن��ي  ف���ي  ال��م��م��ل��ك��ة  ا���ص��ت��م��رار  ي���وؤك���د  ال��م��ج��ل�����س 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
خـــالل االجـــتـــمـــاع، تــابــع الــمــجــلــس مـــا تـــم عــلــى صــعــيــد تنفيذ 
 27 تضم  أولــويــات   5 على  ترتكز  التي  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
المرفوعة  المذكرة  استعراض  ضــوء  في  وذلــك  متكاماًل،  برنامًجا 
بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
أنــه تــم االنــتــهــاء مــن 16 برنامجا  والــتــوازن المالي والــتــي أظــهــرت 
من  االنتهاء  على  جــاٍر  العمل  وأن  الخطة،  تضمنته   27 أصــل  مــن 
تنفيذ 11 برنامجًا خالل الفترة القادمة، كما أظهرت أن المؤشرات 
االقتصادية سجلت ارتفاعًا إيجابيًا في العديد من القطاعات والتي 
تنفيذها،  تم  التي  المختلفة  المسارات  في  العمل  نتائج  تعكسها 
الصعيد  هــذا  على  بذلها  تــم  التي  بالجهود  المجلس  أشــاد  حيث 
بروح الفريق الواحد من قبل الجميع وأكد أهمية مواصلة العمل 
الخطة،  من  المرجوة  للنتائج  الوصول  أجل  من  الجميع  بتكاتف 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين  الــبــّنــاء  بــالــتــعــاون  مــنــوهــًا 
وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أولويات خطة التعافي االقتصادي 

وبرامجها.

استمرار  المجلس  أكد  ذلك  بعد 
المبادرات  تبني  في  البحرين  مملكة 
على  المحافظة  ثقافة  تــكــرس  الــتــي 
البيئة وضمان استدامتها، وذلك في 
ضوء التنويه بمناسبة اليوم العالمي 

للبيئة.
ــلــــس بــــإعــــالن  ــمــــجــ ثــــــم رحــــــــب الــ
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ 
الجمهورية  فــي  الهدنة  فترة  تمديد 

إضافيين،  شهرين  الشقيقة  اليمنية 
وفــًقــا لبنود االتــفــاق األســاســي الــذي 
دخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي الــثــانــي من 
أبريل الماضي، والتي تأتي في سياق 
ــادرة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــمــمــلــكــة  ــبــ ــمــ الــ
ــعـــوديـــة الــشــقــيــقــة فــي  الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
اليمنية  األزمــة  إلنهاء  2021م  مــارس 
عــبــر تــســويــة ســلــمــيــة شــامــلــة، مــعــربــًا 
المبادرة  هــذه  تسهم  أن  في  أمله  عن 
إلى  التوصل  ودعــم  الحرب  إنهاء  في 

لألزمة  ومستدام  شامل  سياسي  حل 
اليمنية، بما يحقق األمن واالستقرار 

والسالم في ربوع اليمن الشقيق.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

المذكرات  على  الموافقة   - أواًل 
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
مشروع  بشأن  والتشريعية  القانونية 
ــرار بــإنــشــاء وتــشــكــيــل فــريــق العمل  قــ
الوطني لمكافحة األمراض السارية، 

والتي تهدف إلى دعم استمرار جهود 
ــات الــمــعــنــيــة لــمــكــافــحــة هـــذه  ــهـ الـــجـ

األمراض.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
مشروع  بشأن  والتشريعية  القانونية 
الوطنية  اللجنة  تشكيل  بإعادة  قــرار 
والــتــي  الــعــالــمــيــة،  الــتــجــارة  لمنظمة 
االتفاقيات  وتحليل  بــدراســة  تختص 
وبحث  الدولية  التجارة  تحكم  التي 
ــع الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــا مــ ــهــ ــقــ ــوافــ مـــــــدى تــ

الوطنية.
الــــمــــالــــيــــة  وزيـــــــــــــر  مــــــــذكــــــــرة   .3
ــي بــــشــــأن مــنــح  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
االتحاد السويسري حق السيادة على 
معلومات المشتركين التابعين له في 
القائمة  السحابية  الحوسبة  مــراكــز 

في مملكة البحرين.
4. مــذكــرة وزيـــر األشــغــال وشــؤون 
الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، 
ــم حــــــول تـــنـــفـــيـــذ خــطــة  ــ ــا تـ ــ بــــشــــأن مـ

التشجير في مملكة البحرين، وذلك 
تماشيًا مع التزامات مملكة البحرين 
اإلطــاريــة  الــمــتــحــدة  األمـــم  باتفاقية 

.)cop26( بشأن تغير المناخ
الــــــوزاريــــــة  ــجـــنـــة  الـــلـ مـــــذكـــــرة   .5
بشأن  والتشريعية  القانونية  للشؤون 
بــقــانــون  ــراح  ــتــ اقــ الــحــكــومــة عــلــى  رد 

مرفوع من مجلس النواب.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  بعدها 
خالل التقارير الوزارية المرفوعة من 

اجتماع  فــي  المشاركة  بشأن  الــــوزراء 
الـــــــوزاري  لــلــمــجــلــس   )152( الــــــــدورة 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــ ــاون لـ ــعــ ــتــ لــمــجــلــس الــ
ــال  ــمـ ــة فــــي أعـ ــاركــ ــمــــشــ الـــعـــربـــيـــة، والــ
األســـبـــوع الــخــتــامــي لــمــؤتــمــر الــقــمــة 
المعلومات،  مجتمع  حــول  العالمية 
والمشاركة في أعمال جمعية الصحة 
الــمــجــلــس  وأعـــــمـــــال   75 ــيـــة  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 

للدورة 151. 

رح�����ب ب����اإع����ان ت���م���دي���د ف���ت���رة ال���ه���دن���ة ف����ي ال���ي���م���ن ودع������م ال���ت���و����ص���ل اإل������ى ح����ل ���ص��ي��ا���ص��ي ���ص��ام��ل

ال���م���واف���ق���ة ع��ل��ى م�������ص���روع ق�����رار ب���اإن�������ص���اء وت�����ص��ك��ي��ل ف���ري���ق ال��ع��م��ل ال���وط���ن���ي ل��م��ك��اف��ح��ة االأم�����را������س ال�����ص��اري��ة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل المتميزين.

وأكــد سموه حــرص حضرة 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــاللــ ــ ــجــ ــ صــــــاحــــــب الــ
عــيــســى آل خــلــيــفــة  ــن  بــ حـــمـــد 
وإخــوانــه  المعظم  الــبــالد  ملك 
قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ــبـــاب الــفــرصــة  عـــلـــى مـــنـــح الـــشـ
عملية  فــي  للمشاركة  الكاملة 
البلدان  تشهدها  التي  التنمية 
الــخــلــيــجــيــة لــيــكــونــوا الــعــنــصــر 
الرخاء  استمرار  في  األســاســي 

واألمن واألمان.
وأوضــح سمو الشيخ ناصر 
دول  أن  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي  مــجــلــس الــ
الفريق  بـــروح  تعمل  الشقيقة 
ــد مــــن أجـــــل االهـــتـــمـــام  ــ ــواحـ ــ الـ

ــيـــة قـــدراتـــهـــم  ــمـ ــنـ بـــشـــبـــابـــهـــا وتـ
العميق  إليــمــانــهــا  ومــهــاراتــهــم 
بــأن الــشــبــاب هــم مــن يصنعون 
الـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل وتــقــع 
كبيرة  عاتقهم مسؤوليات  على 
إلبراز الوجه الحضاري لبلدان 

المنطقة.
اليوم  نحتفل  وقــال سموه: 
ــن الـــقـــيـــادات  بــتــكــريــم نــخــبــة مـ
الــعــلــيــا والـــشـــبـــاب الــمــتــمــيــزيــن 
بمناسبة يوم الشباب الخليجي 
ــر بــــمــــا حـــقـــقـــه أبــــنــــاء  ــتـــخـ ــفـ ونـ
البحرين وشبابها من إنجازات 
األصــعــدة  مختلف  على  بــاهــرة 
الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  أن  ــــدت  أكـ
ــتـــت مــا  ــبـ ــــب، وأثـ ــــذهـ مـــعـــدنـــه الـ
ــون بـــــــه مـــــــن قـــــــــدرات  ــعــ ــتــ ــمــ ــتــ يــ

يــقــارعــون  جعلتهم  وإمــكــانــيــات 
الــخــلــيــج  دول  مـــــن  أقــــرانــــهــــم 

والعالم.
ــرب ســـمـــوه عــــن فــخــره  ــ ــ وأعـ
القيادات  حققته  بما  واعتزازه 
الــعــلــيــا والـــشـــبـــاب الــمــتــمــيــزون 
ــوال الــســنــوات  مـــن إنـــجـــازات طــ
ــيـــة  ــمـ ــة، مــــــؤكــــــدا أهـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاء عـــلـــى تــلــك  ــنــ ــبــ ــة الــ ــلــ ــواصــ مــ
اإلنجازات وتعزيزها لرفع اسم 

وعلم البحرين عاليا.
وألقت الشابة مريم فقيهي 
كلمة نيابة عن المكرمين قالت 
فــيــهــا: »حــتــمــًا لــيــس هــنــاك ما 
تــحــتــفــي  أن  مـــــن  ــل  ــ ــمـ ــ أجـ هـــــو 
األوطان بذخيرة الغد األجمل، 
المقبالت  ينير  الذي  وبالضوء 
مـــن أيـــامـــهـــا، ولـــيـــس هـــنـــاك ما 
والفخر  البهجة  إلــى  أدعــى  هو 
بأن يكون تكريم الشباب بلقاء 
الملهم  الــقــائــد  الــشــبــاب،  شيخ 
ــذي يــســتــمــر فـــي كـــل لحظة  ــ الـ
للشاب  األجــمــل  المثال  بــرســم 
سقفًا  الفضاء  يتسع  ال  الــذي 
لــطــمــوحــه. ربـــمـــا نــخــتــلــف في 

شخصياتنا  مالمح  من  الكثير 
نــقــف  لــكــنــنــا  حـــيـــاتـــنـــا،  ودروب 
ومفترقات  أسئلة  أمــام  جميعًا 
نكتشف  كيف  متشابهة:  طــرق 
أنفسنا؟ ما هو موقعنا األمثل 
فــي هـــذه الــحــيــاة؟ كــيــف نغذي 
الـــــــدافـــــــع ونــــشــــحــــذ الــــطــــمــــوح 
بساتين  نزرع  وكيف  باستمرار؟ 
األمل على امتداد هذه األرض، 
تــحــيــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الـــخـــلـــيـــج  أرض 
بنا، نحن  وأخــيــرًا  أواًل  وتــزدهــر 

الشباب«.
وأضـــــافـــــت: »فـــــي مـــواجـــهـــة 
جميعًا،  نقف  األسئلة  طــوفــان 
لــيــس فــقــط ألن هـــذه اإلجــابــة 
تقرر مصائرنا كأفراد، بل ألنها 
تـــرســـم كـــذلـــك مـــالمـــح الــوطــن 
ــذي يــحــتــضــنــنــا ومــكــانــه في  ــ الـ
المحموم  الــحــضــاري  الــســبــاق 
لكننا،  والــنــمــاء.  الــتــقــّدم  نــحــو 
فــي  مــــحــــاطــــون  الــــحــــمــــد،  وهلل 
ــا بــــاإليــــمــــان والـــمـــحـــبـــة  ــ ــنـ ــ أرضـ
األبـــــويـــــة الـــمـــبـــذولـــة بــــال قــيــد 
ــــرط، مـــن ســـيـــدي حــضــرة  أو شـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

مــلــك  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الـــبـــالد الــمــعــظــم ومـــن إخــوانــه 
قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب 
وبالدعم  التعاون،  دول مجلس 
الــكــبــيــر مــنــكــم يــا ســمــو الشيخ 
والــمــثــال  الــعــزيــز  األخ  نـــاصـــر، 
كيف  لنا  يحكي  الــذي  الملهم 
كــلــمــة  ــرد  مـــجـ الــمــســتــحــيــل  إن 
مــن  ــا  ــ ــّردهـ ــ ــجـ ــ نـ أن  نـــســـتـــطـــيـــع 
معناها متى شئنا، وأن الممكن 
يشبه هـــذا الــكــون الــفــســيــح، ال 
ــّبـــئ لـــنـــا جــمــيــعــًا  ــائـــي، ويـــخـ ــهـ نـ
ــة. كــل  ــشــ مــــا يـــكـــفـــي مــــن الــــدهــ
قــادة  لقادتنا  والمحّبة  الشكر 
يا  ولكم  التعاون،  مجلس  دول 
ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر، والــشــكــر 
والمحبة أيضًا ألحبائنا وأهلنا 
ــا فــي  ــنــ ــائــ ــركــ وأصــــدقــــائــــنــــا وشــ

الجسد الخليجي الواحد«.
ــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر  ــ وقــ
بــتــكــريــم  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
العمل  مــجــال  فــي  المتميزين 
ــم  وهـ  2022-2021 ــي  ــابـ ــبـ ــشـ الـ
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة 
سرواني،  هناء  البحرين  إنجاز 

الشبابي  المحرق  مركز  مديرة 
النموذجي شيخة بطي، القائم 
بأعمال قسم التطوير التعليمي 
ــيـــاط،  الـــمـــســـتـــمـــر فـــيـــصـــل الـــخـ
الحفاظ على  مبادرات  صاحب 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة الــمــغــفــور له 
بإذن اهلل تعالى حسن جناحي، 
ــز  ــراكــ ــمــ ــم دعـــــــم الــ ــســ ــــس قــ ــيـ ــ رئـ
ــم الــكــوهــجــي،  ــاشـ الــشــبــابــيــة هـ
للجميع  الرياضة  اتحاد  مدير 
ــادر، رئـــيـــس  ــ ــقــ ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ ــيــــر عــ ســــمــ
الثقافية  األنــشــطــة  مــجــمــوعــة 
خـــالـــد جـــنـــاحـــي، الــمــذيــعــة في 

إذاعة البحرين مريم فقيهي.
كــمــا كـــرم ســمــوه مــديــر عــام 
الــدكــتــور  الــعــامــة  اإلدارة  معهد 
ــد بــــــــن شــــمــــس،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ رائـــــــــــــد مـ
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  والـــرئـــيـــس 
ــلــــريــــاضــــة الــــدكــــتــــور  الــــعــــامــــة لــ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن صــــــادق عــســكــر، 
ــة أمـــــــــراض الـــغـــدد  ــاريــ ــشــ ــتــ واســ
الــدكــتــورة  والباطنية  والسمنة 
ــدة ومــقــدمــة  ــعـ خـــولـــة عـــلـــي، ومـ
ــيــــل هــــدى  بــــرنــــامــــج أهـــــــل الــــخــ

الخالدي.

ا�صتقبل المتميزين من القيادات العليا وال�صباب المتميزين الخليجيين..

نا�ص���ر بن حم���د: نعمل ب���روح الفري���ق الواحد لالهتم���ام ب�ص���بابنا وتنمي���ة قدراتهم
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  استقبل 
توفيق  بن  أيمن  السيد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الــمــؤيــد وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والـــريـــاضـــة والـــــذي قــــدم إلــــى ســمــوه 
المتميزين من القيادات العليا والشباب المتميزين على المستوى 

الخليجي لألعوام 2020- 2021 -2022.

نا�صر بن حمد يكرم المتميزين 
م����ن ال�������ص���ب���اب ال��خ��ل��ي��ج��ي

الملك  آل خليفة ممثل جاللة  ناصر بن حمد  الشيخ  أكد سمو 
ما  أثبت  البحريني  الشباب  أن  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
دول  من  أقرانهم  يقارعون  جعلتهم  وإمكانيات  قــدرات  من  به  يتمتع 
جاء  الذهب.  معدنه  بأن  البحريني  الشباب  واصفا  والعالم،  الخليج 
ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيـــر شـــؤون الشباب 
العليا  الــقــيــادات  مــن  المتميزين  إلـــى ســمــوه  قـــدم  الـــذي  والــريــاضــة، 
و2021   2020 لألعوام  الخليجي  المستوى  على  المتميزين  والشباب 

و2022.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرص جاللة الملك 
أصحاب  وإخــوانــه  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على منح الشباب 
الفرصة الكاملة للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلدان 
واألمــن  الــرخــاء  اســتــمــرار  فــي  األســاســي  العنصر  ليكونوا  الخليجية 

واألمان.

الرعاية ال�صحية: »اختر طبيبك« ي�صمن 

ال�م�ت�اب�ع�ة الط�ب�ية الدائمة للمري�ض
»اختر  بــرنــامــج  أن  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  إدارة  أكـــدت 
الرعاية  لمراكز  الذاتي  التسيير  مشروع  تحت  يندرج  الــذي  طبيبك« 
الصحية األولية يضمن متابعة كل فرد في المجتمع من قبل فريق 
والمتابعة  الوقائية والعالجية  طبي محدد لضمان تقديم الخدمات 

الحثيثة واستمرارية العالج لجميع المستفيدين من الخدمة.
وأشــارت اإلدارة إلى أن تخصيص عدد من المجمعات لكل مركز 
المسجل  السكان  عدد  المنطقة وحصر  دراســة  إمكانية  يتيح  صحي 
ليكون  المالئمة،  العاملة  الــقــوى  لتخصيص  الصحي  المركز  على 
زمنية محددة مع  وفي مدة  عالية  بجودة  الصحية  الخدمات  تقديم 
مع  البحرين  مملكة  في  للجميع  والعدالة  المساواة  تحقيق  مراعاة 

تفعيل نظام اإلحالة إلى الحاالت الطارئة.
 وبينت مراكز الرعاية الصحية األولية أنه تتم مراجعة وتحديث 
الخطط التنفيذية على ضوء المستجدات الصحية في إطار مشروع 

الضمان الصحي بالشراكة مع األجهزة ذات العالقة.

وكالة الطاقة الذرية: اإيران تمتل�ك قري�ب�ا

ك�م�ي�ة ك�ب�ي�رة م�ن ال�ي�وران�ي�وم المخ�صب
رافائيل  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مدير  قــال  إن:  إن  ســي 
جروسي، إن إيران على بعد »بضعة أسابيع« من امتالك »كمية كبيرة 

من اليورانيوم الُمخصب«.
الفصلي  االجــتــمــاع  مؤتمر صحفي عقب  فــي  جــروســي،  وأضـــاف 
أمــس:  فيينا،  النمساوية  العاصمة  فــي  الــوكــالــة  محافظي  لمجلس 
وأعـــرب جروسي  نــوويــة«.  قنبلة  امــتــالك  يعني  كبيرة ال  كمية  »حــيــازة 
إيران  ببرنامج  المرتبطة  العلنية  الثالثة غير  المواقع  قلقه من  عن 
الـــنـــووي، قــائــال: »لــيــس فــي مصلحة أحـــد أن يــتــضــاءل الــتــعــاون بين 
الوكالة وإيران بشكل أكبر«. وتابع: »علينا أن نجتمع فوًرا قدر اإلمكان 

للنظر في كيف نواصل ذلك«.

على  بذلها  تــم  التي  بالجهود  الـــوزراء  مجلس  أشــاد 
الفريق  بــروح  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة  تنفيذ  صعيد 
العمل  مواصلة  أهمية  مؤكدا  الجميع،  قبل  من  الواحد 
بتكاتف الجميع من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة 
من الخطة، مشيرا إلى أن المؤشرات االقتصادية سجلت 
ارتفاعا إيجابيا في العديد من القطاعات والتي تعكسها 

نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها.
ونوه المجلس خالل اجتماعه أمس برئاسة صاحب 
آل خليفة  بـــن حــمــد  ســلــمــان  األمـــيـــر  الــمــلــكــي  الــســمــو 
بين  البّناء  بالتعاون  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدور القطاع الخاص 
في تنفيذ أولويات خطة التعافي االقتصادي وبرامجها.

لألمين  الــخــاص  المبعوث  بــإعــالن  المجلس  ورحــب 

العام لألمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد 
شهرين  الشقيقة  اليمنية  الجمهورية  فــي  الهدنة  فترة 
الذي دخل حيز  إضافيين، وفًقا لبنود االتفاق األساسي 
في  تأتي  والتي  الماضي،  أبريل  من  الثاني  في  التنفيذ 
السعودية  العربية  المملكة  أعلنتها  التي  المبادرة  سياق 
عبر  اليمنية  األزمـــة  إلنــهــاء  2021م  مــارس  فــي  الشقيقة 

تسوية سلمية شاملة.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة 
إلى حل سياسي شامل  التوصل  ودعــم  الحرب  إنهاء  في 
واالستقرار  األمــن  يحقق  بما  اليمنية،  لألزمة  ومستدام 

والسالم في ربوع اليمن الشقيق.

كتب محمد الساعي:
كشفت سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة 
عــن سعيها  تشاكيل  إســيــن  الــســيــدة  الــبــحــريــن 
العتماد نظام التأشيرات الثنائي بين البحرين 
األتــراك  للمواطنين  يوفر  الــذي  األمــر  وتركيا، 
الــوصــول  عند  الــدخــول  تأشيرة  والبحرينيين 
أن  مـــؤكـــدة  رســـــوم،  أي  مـــن دون  الــمــنــافــذ  إلــــى 
التاريخ يشهد على محطات وقفت فيها تركيا 
والبحرين جنبا إلى جنب في األوقات الصعبة، 
التركية ال ينسون موقف  والقيادة  الشعب  وأن 
التركية  الحكومة  مع  وتضامنه  الملك  جاللة 
عام 2016 إذ كان جاللته أول زعيم من المنطقة 
الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  بعد  تركيا  يــزور 

التي قامت بها منظمة غولن اإلرهابية. 
ولــفــتــت الــســفــيــرة الــتــركــيــة فـــي حــــوار مع 
»أخبار الخليج« إلى أن حجم التجارة الثنائية 
بين تركيا والبحرين بلغ عام 2021 حوالي 533 
ألف   62.7 تركيا  استقبلت  كما  دوالر،  مليون 
بأكثر  الــبــلــدان  يــرتــبــط  فيما  بــحــريــنــي،  ســائــح 
من أربعين اتفاقية وبروتوكوال ومذكرة تفاهم، 
وهــــذا مـــا يــجــعــل إحـــيـــاء مــفــاوضــات »الــتــجــارة 
ــرا حــيــويــا من  الــحــرة« بــيــن تــركــيــا والــخــلــيــج أمـ
ــم الــنــمــو االقـــتـــصـــادي وفــــرص العمل  ــل دعـ أجـ

بالمنطقة.

أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــدت  ــ أكــ
ــا األشـــــــتـــر،  ــ ـــ ــرايــ ــ ـــ تـــنـــظـــيـــمـــي )ســ
وســرايــا الــمــخــتــار( اإلرهــابــيــيــن، 
الدعم  ويتلقيان  إيــران  مقرهما 
مــن الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، 
أمـــن مملكة  بــاســتــهــداف  وقــامــا 
ــن، وارتــــــكــــــاب جـــرائـــم  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــد وأصــــيــــب  ــهـ ــشـ ــتـ إرهـــــابـــــيـــــة، اسـ
ــدد مـــن الــمــواطــنــيــن  خــاللــهــا عــ

والمقيمين.
مـــجـــلـــس  دول  وصــــــّنــــــفــــــت 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــالــشــراكــة 
المتحدة 16 اسما  الواليات  مع 

)13 فرًدا، و3 كيانات(؛ باعتبارها 
إرهابية  تنظيمات  إلــى  منتمية 

متنوعة.
وشــمــلــت الــقــائــمــة 3 أفــــراد 
مــرتــبــطــيــن بـــالـــحـــرس الـــثـــوري 
اإليراني، و4 أفراد وشركة واحدة 
مــرتــبــطــيــن بــتــنــظــيــم »داعــــــش«، 
مــنــتــمــيــن  مـــمـــولـــيـــن  أفـــــــــراد  و6 
إلــــى جــمــاعــة »بـــوكـــو حـــــرام« في 
ــا  ــرايـ نــيــجــيــريــا، وجـــمـــاعـــتـــي »سـ

األشتر، وسرايا المختار«.

تغطية علي عبداخلالق: 
أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن 
وضع  على  بالعمل  نستمر  أن  يجب  أنــه  آل خليفة  خليفة 
مملكة البحرين في أفضل موقع ممكن من ناحية خدمة 

االقتصادات العالمية في مختلف القطاعات. 
جـــاء ذلـــك لـــدى رده عــلــى ســـؤال رئــيــس تــحــريــر أخــبــار 
الخليج، أنور عبدالرحمن وذلك في حوار عقده الوزير عن 
ُبعد أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، الطالعهم 
على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ األولويات الخمس 

لخطة التعافي االقتصادي وأهدافها الرئيسية. 
ــتـــعـــدادات مملكة  وكــــان ســــؤال عــبــدالــرحــمــن حـــول اسـ
الــبــحــريــن لــتــوقــعــات الــخــبــراء واالقــتــصــاديــيــن حـــول كساد 
اقتصادي قادم وركود السوق. فقال الوزير: »سيصب تركيزنا 
اللوجستي  القطاع  مثل  المهمة  القطاعات  تحسين  على 
والسياحي واالتصاالت، فهي قطاعات مهمة ويجب تحسين 

مــركــز مملكة الــبــحــريــن فــي هـــذه الــقــطــاعــات الــثــالثــة، ثم 
نضيف إليها القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز«.

هذه  أن  إلــى  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  ولــفــت 
إقليميا،  مــركــزا  المملكة  ستجعل  وتحسينها  القطاعات 
يأتي جراء عوامل عدة  اليوم  ركود  العالم من  وما يواجهه 
منها الحرب الروسية األوكرانية حيث لها تبعاتها العالمية 
التي تؤثر في الحركة االستثمارية واالقتصادية العالمية، 
التي  االقــتــصــاديــة  للحركة  البطيئة  الــعــودة  بسبب  أيــضــًا 
الــدول  تعمل  كــورونــا، حيث  آثـــار جائحة  مــن  للتو  خــرجــت 
الجائحة.  فترة  ضخها  تــم  التي  السيولة  امتصاص  على 
أن مملكة  آل خليفة على  الشيخ سلمان بن خليفة  وشدد 
النمو،  فــي  تستمر  وأن  مستعدة  تــكــون  أن  يجب  البحرين 
ونــمــو الــقــطــاعــات الـــواعـــدة وخــلــق الــفــرص لــمــواجــهــة هــذه 
الــتــحــديــات، ومـــا يــســاعــدنــا أن فــي خــضــم هـــذه الــتــحــديــات 
لتقليل  الفترة  هــذه  استغالل  ويجب  النفط  سعر  ارتــفــاع 
احتياجاتنا التمويلية، أيضًا االلتزام بزيادة اإليرادات غير 

وتحسين  الدخل،  مصادر  تنويع  لتشجيع  وذلــك  النفطية 
وضع المملكة من ناحية الدين العام.

إلى  أنه يجب توجيه الصرف  إلى  المالية  وزيــر  وأشــار 
من  المصروفات  من  كبيرة  نسبة  إن  إذ  التنموية،  البرامج 
الميزانية العامة تصرف على فوائد الدين العام، أكثر مما 
هو طبيعي في أي اقتصاد، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط 
البحرين  مملكة  اقــتــصــاد  لجعل  فــرصــة  هــي  الــفــتــرة  هـــذه 
مستداًما وذلك لضمان نمو وبناء اقتصاد المملكة وتقليل 

االعتماد على الدين ونسبها.
وأشـــــار إلــــى مــواصــلــة تــنــفــيــذ أولــــويــــات وبـــرامـــج خطة 
كفاءة  بأعلى  اإلنــجــاز  وتيرة  وتسريع  االقتصادي  التعافي 
وجـــودة ممكنة وفــق مــا هــو مخطط لها مــن أجــل تحقيق 

أهداف الخطة والوصول إلى النتائج المنشودة.

– الوكاالت: أزال متجر غذائي كبير في الكويت  الكويت 
الــبــضــائــع الــهــنــديــة مــن عــلــى رفـــوفـــه، فــيــمــا تــوالــت اإلدانــــات 
تناولت  تصريحات  على  احتجاجا  أمس  العربي  العالم  في 
الحاكم  الــحــزب  فــي  كبيرة  مسؤولة  بها  أدلــت  محمد  النبي 
األحد  عّلق  الهندي  جاناتا  بهاراتيا  وكــان حزب  الهند.   في 
عن  تعبيرها  بسبب  شارما  نوبور  باسمه  المتحدثة  عضوية 
مودي  ناريندرا  الـــوزراء  رئيس  حــزب  لموقف«  مخالفة  »آراء 
الذي ُيتهم باستمرار باستهداف األقلية المسلمة في البالد.  
بعيد انتشار التصريحات، أزالت جمعية العارضية التعاونية 
الهندية  البضائع  األحــد  مساء  الكويت  مدينة  غــرب  جنوب 
اتــحــاد الجمعيات  فــي  أفـــاد مــســؤول  رفــوفــهــا، فيما  مــن على 
التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاًشا 
وقال مدير  الفروع.   كل  المقاطعة في  اعتماد  يجري حول 
فرانس  لوكالة  المطيري  ناصر  التعاونية  العارضية  جمعية 
ــاءة إلــى  ــ بــــرس: »قــاطــعــنــا الــمــنــتــجــات الــهــنــديــة بــســبــب اإلســ

الرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم ال نرضى باإلساءة إليه«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مــطــلــق رشــيــد الــــذي كــــان يــتــبــضــع في 
المتجر: »مقاطعة الهند شيء مفروض على كل مسلم وعلى 
كل دولة.  يجب على كل الدول اإلسالمية وعلى كل األفراد أن 

يقاطعوا جميع البضائع الهندية«. 
وفي القاهرة، اعتبر األزهر في بيان أّن التصريحات تمّثل 
»اإلرهاب الحقيقي بعينه الذي يمكن أن ُيدخل العالم بأسره 
في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع 
ة لــوقــف مخاطر  ــوَّ ــزٍم وبـــأس وقــ ى بــكــل حـ الــدولــي أن يــتــصــدَّ
هؤالء العابثين«. واعُتبرت تصريحات شارما سببا في اندالع 
وطالبت  الجمعة  الهندية  براديش  أوتــار  والية  في  صدامات 

منظمات إسالمية هندية عدة بتوقيفها. 

م���ق���اط���ع���ة ال���م���ن���ت���ج���ات ال���ه���ن���دي���ة ف��ي 
ال��ر���ص��ول اإل����ى  الإ����ص���اءة  ع��ل��ى  ردا  ال��ك��وي��ت 

الإ�ص��ادة بجه��ود تنفي�ذ خطة التع�اف�ي

ال�سفيرة التركية لـ»اأخبار الخليج«:

ب�ح��ث م�ن��ح الب�ح�رين�ي��ين الت�اأ�ص��يرة عن�د الو�صول
الداخلي�ة: »�صراي��ا الأ�ص�تر و�ص�رايا المخت�ار« 
البحرين اإيران وا�صتهدفا  الإرهابيان مقرهما 

�زير المالية لر�ؤ�ساء تحرير ال�سحف:

ارتف�اع اأ�ص�عار النفط فر�صة لتقلي�ل احتياجاتنا التمويلية
ــي ــاف ــع ــت ــة ال ــطـ ــق اأهـــــــــداف خـ ــي ــق ــح ــت تـــ�ـــســـريـــع �تــــيــــرة الإنـــــجـــــاز ل

بين  بالتعا�ن  ينـوه  الوزراء  مجل�س 

الـ�سـلطـتـيـن �د�ر الـقـطـاع الخا�س

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} جانب من تكريم المتميزين.
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} وزير المالية.

} جانب من إزالة المنتجات الهندية. ص12 عربية ودولية

} السفيرة التركية.
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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
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كتبت: فاطمة علي

عبر حساباته  الخليجي  الصحة  حذر مجلس 
الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي من 
الكثيرين حول تحليل خصالت   بين  دارجة  إشاعة 
واالمــــالح وتحديد  الــمــعــادن  عــن  للكشف  الــشــعــر  
ان  الى  اإلنسان، مشيرا  داخــل جسم  نقصها  نسب 
البعض توصف لهم عالجات أو حميات معينة بناء 

على نتائجها وهو ما يشكل خطرا على الصحة.
الــنــوع مــن التحاليل  الــمــجــلــس  أن هـــذا  وأكـــد 
غير دقيقة وان هناك طرق أدق لمعرفة مستويات 
الفيتامينات واالمالح والمعادن في الدم، موضحا 
بـــأنـــه ال يــمــكــن مــعــرفــة نــســب الـــمـــعـــادن واالمـــــالح 
ــل الــجــســم إال بــفــحــص الـــدم  ــ والــفــيــتــامــيــنــات داخـ
منخفضة  او  مرتفعة  كانت   اذا  ما  وبيان  مخبريا 

فــهــو مجرد  ذلـــك  عـــدا  ادق  نــتــائــج  مــا يضمن  وهـــو 
اشاعة ومعلومات غير دقيقة.

وأشـــار الــى ان أكــثــر الــمــعــادن الــتــي يتم إجــراء 
واليود  والكالسيوم  الحديد  نسبة  هي  لها  تحليل 
الشعر  فحص  أن  مؤكدا  المغنيسيوم،  و  والزينك 

مفهوم خاطئ وعلى الجميع تجنبه.
الــخــلــيــجــي يسعى  الــصــحــة  أن مــجــلــس  يــذكــر 
بــشــكــل مــســتــمــر ومـــنـــظـــم لـــتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــعــات 
التي  الخاطئة  والــطــرق  المفاهيم  من  الخليجية 
الــنــاس، إضــافــة إلى  تكون دارجـــة بشكل واســع بين 
بعض األمراض الناشئة والمستوطنة، ومن ضمن 
الــمــجــلــس هي  الــتــي يطلقها  الــتــوعــويــة  الــرســائــل 
الــتــي تــصــدر بــشــكــل دوري من  )إشـــاعـــة األســـبـــوع( 
المجلس لتصحيح وتفنيد اإلشاعات الدارجة في 

أوساط المجتمعات الخليجية.

مجل�س ال�صحة الخليجي ي�ؤكد:

لتحديد ال�����ش��ع��ر  خ�����ش��ات  ف��ح�����ص 

نق��ص �لفيتام�ين��ات و�ل�م��عادن �إ�ش�اعة 

عــــــــقــــــــدت لـــــجـــــنـــــة وكـــــــــالء 
الــتــعــلــيــم اجــتــمــاعــهــا الـــــدوري 
بـــــرئـــــاســـــة الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
ــر  ــديـ ــمـ مـــــبـــــارك بـــــن أحــــمــــد الـ
الــعــام لــشــؤون الــمــدارس بــوزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وحــضــور 
األستاذة نوال إبراهيم الخاطر 
ــل الــــــــــــــوزارة لـــلـــســـيـــاســـات  ــ ــيـ ــ وكـ
نائب  واألداء  واالستراتيجيات 
رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة 
ــن،  ــديـ ــاعـ ــسـ ــمـ ــالء الـ ــ ــوكــ ــ مـــــن الــ
وعـــــــــدد مـــــن الــــمــــدعــــويــــن مــن 
اإلدارات  ومـــــديـــــرات  مــــديــــري 
والمستشارين ورؤساء المراكز.

ــددا  ــ ــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة عـ ونــ
مــــن الـــمـــواضـــيـــع الــتــعــلــيــمــيــة 
الـــمـــدرجـــة ضــمــن خــطــة عمل 
حيث  والتعليم،  التربية  وزارة 

فـــرق عــمــل إلعـــداد  تــم تشكيل 
دعم  بشأن  الــالزمــة  التصورات 
مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة الــمــبــكــرة، 
ودراســــــــة الـــتـــوســـع الــتــدريــجــي 
ــيــــاســــة قــــبــــول الــطــلــبــة  فـــــي ســ
استعرضت  كما  المستجدين، 
اإلشراف  مركز  مقترح  اللجنة 
مجموعات  تــأســيــس  الــتــربــوي 
اإلشـــــــــــــــــــــراف الــــمــــجــــتــــمــــعــــي، 
وتــوصــيــات منتدى  ومــخــرجــات 
اإلشراف التربوي حول الفاقد 
التعليمي خالل جائحة كورونا 
)كـــوفـــيـــد-19(، ومــقــتــرح مــركــز 
دليل  بشأن  والتقويم  القياس 
إعــــــــداد وبــــنــــاء االمـــتـــحـــانـــات، 
الوظيفي  األداء  تقويم  ونظام 
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــ الــــــــــخــــــــــاص ب

المدرسية الحكومية.

برئا�صة المدير العام ل�ص�ؤون المدار�س

لجن��ة وكالء »�لتربي��ة« تناق���ص  ع��دد� من �لمو�شوع��ات �لتعليمية

} جانب من االجتماع الدوري.

تــتــجــلــى بـــوضـــوح ثــمــار 
ــو  ــمــ ــســ الــ صـــــــاحـــــــب  إدارة 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
العهد  آل خليفة ولي  حمد 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
لــــدفــــة الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي 
راق  أداء  مـــن  تــحــقــق  فــيــمــا 
ــوزارات  وجــــودة عــالــيــة فــي الــ
ــة،  ــيــ ــومــ ــكــ واألجـــــــــهـــــــــزة الــــحــ
يتم  بما  خاصة،  والخدمية 
إنجازه ومتابعته من خطط 
نالت  حكومية  ومــشــروعــات 
ــاب حـــضـــرة  ــ ــجــ ــ تـــقـــديـــر وإعــ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
مـــــلـــــك الـــــــبـــــــالد الـــمـــعـــظـــم 
والمقيمين،  والــمــواطــنــيــن 
لألنظار  الفتًا  أصبح  حيث 

ــافـــس أجــهــزتــه  ــنـ تـــطـــور الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي وتـ
لتقديم األفضل للمواطنين والمقيمين بأعلى 
ــذا الــتــطــور مـــن فـــــراغ، بل  ــأت هــ ــم يــ جـــــودة. ولــ
أدخلها  التي  والفّعالة  الذكية  للمبادرات  كــان 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
أثرها  الحكومي  العمل  على  ــوزراء  الــ مجلس 
اإليــجــابــي الــفــّعــال، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
»تقييم«  وبــرنــامــج  )تــواصــل(  نــظــام  الحصر  ال 
األداء  تــحــســيــن  فـــي  كــبــيــرًا  دورًا  لــعــبــا  الــلــذيــن 
والجودة بالعمل الحكومي لصالح المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن مــمــن لــديــهــم مــعــامــالت مــع تلك 
ــزة الــحــكــومــيــة. لــقــد عـــززت  ــهــ الــــــــوزارات واألجــ
مـــبـــادرات صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
اإلبــداع  روح  وتوجيهاته  الــوزراء  رئيس مجلس 
الــحــكــومــي، وكــرســت حب  واالبــتــكــار فــي األداء 
الــتــمــيــز واإلنــــجــــاز لــتــقــديــم أفــضــل مــســتــويــات 
ــزة  ــهـ الــخــدمــة لــلــمــواطــن مـــن الــــــــوزارات واألجـ
حرص  اهلل-  -حفظه  سموه  إن  بل  الحكومية، 
على أن يكرم بنفسه مراكز الخدمة الحكومية 
لبث  الذهبية«  »الفئة  تصنيف  على  الحاصلة 
بين  فيما  والتشجيع  الشريفة  المنافسة  روح 
أفضل  لتقديم  الحكومية  واألجــهــزة  الــــوزارات 
الكفاءة  من  درجــة  وبأعلى  الخدمة  مستويات 

والمهارة والجودة والسرعة.
إن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية، 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  كــرم  الــذي 
رئيس مجلس الوزراء -حفظه اهلل- في األسبوع 
الماضي المراكز الحاصلة على تصنيف الفئة 
الذهبية في )تقييم 3(، يمثل حافزًا للمسؤول 
أو مديرًا للمزيد من  أو وكياًل  سواء كان وزيــرًا 

لتحقيق  والـــجـــهـــد  الــعــمــل 
أعـــلـــى مــســتــويــات الــخــدمــة 
ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ ــلـ الــــمــــقــــدمــــة لـ
ــد نــجــح  ــ ــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، وقـ
فــي  اهلل-  -حـــفـــظـــه  ســــمــــوه 
ذلك، حيث تضاعفت أعداد 
ــة عــلــى  ــلـ ــز الـــحـــاصـ ــراكــ ــمــ الــ
تــصــنــيــف الـــفـــئـــة الــذهــبــيــة 
بـــرنـــامـــج  أطـــــلـــــق  أن  ــذ  ــنــ مــ
»تــقــيــيــم« حــيــث لـــم يــتــجــاوز 
ــز الــحــاصــلــة  ــراكــ ــمــ عــــــدد الــ
عــلــى الــفــئــة الــذهــبــيــة مثاًل 
ــن عـــشـــرة  ــ تـــقـــيـــيـــم 1 عـ ــي  ــ فـ
وتضاعف عددها في تقييم 

.3
ـــل«  ــام »تــــــواصـــ ــ ــظـ ــ أمــــــــا نـ
ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــذي أتـــــــــــــاح الــ
الــــمــــبــــاشــــر بــــيــــن الــــجــــهــــات 
عبر  خدماتها  مــن  والمستفيدين  الحكومية 
مقترح  أي  الستقبال  متكاملة  موحدة  منصة 
فقد  قبلهم  مــن  تصل  شــكــاوى  أو  استفسار  أو 
كبيرة على صعيد سرعة تخليص  هــزة  أحــدث 
المعامالت وتسهيلها أمام المراجعين، وأحدث 
وأصــبــح  واألداء،  الــســرعــة  فـــي  مــلــمــوســًا  فـــرقـــًا 
اختفت  ولقد  المراجعين.  من  الكثير  حديث 
الــشــكــاوى الــتــي كــانــت تبث فــي بــرامــج اإلذاعـــة 
والــصــحــف وعــبــر وســـائـــل الــتــواصــل عـــن تــأخــر 
إتمام المعامالت أو البطء في البت فيها، ولم 
تعد الموافقة على المعاملة خاضعة لما يراه 
وذلــك  أحــيــانــًا،  بمزاجه  المسؤول  أو  الموظف 

بعد تعميم إنجاز المعامالت الكترونيًا.
لــكــافــة  ــتـــحـــديـــث  والـ الـــتـــطـــويـــر  إن جـــهـــود 
القطاعات الحيوية التي أدخلها صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
في  ســمــوه  بــه  يضطلع  وبــمــا  الحكومي  األداء 
رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير األداء 
الحديثة  واألســالــيــب  بالمفاهيم  فيه  والعمل 
وإيــــمــــان ســـمـــوه بــالــفــكــر اإلبــــداعــــي والــمــبــتــكــر 
الذي يقدمه موظفو الحكومة قد حقق قفزة 
نــوعــيــة فــي األداء والــعــمــل الــحــكــومــي وارتــقــى 
فيه  وعــزز  بل  الحكومية،  الخدمات  بمنظومة 
ونجح  والمنافسة،  والشفافية  المساءلة  روح 
سموه في إحداث وخلق فكر إداري جديد يسهم 
في تسريع منظومة التميز في األداء والعطاء 
في  الوطن  يضع  الحكومي  الموظف  وجعلت 
دومــًا  عاتقه  على  الوظيفة  وأمــانــة  دائــمــًا  قلبه 
لتحقيق التطوير المنشود الذي يلبي تطلعات 

حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم.
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} جانب من حفل التخريج.

والتنمية  العمل  وزيــر  شــارك 
االجتماعية، رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل، السيد 
جميل بن محمد علي حميدان، 
رئــــيــــس وفـــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الجلسات  أعــمــال  فــي  الــمــشــارك 
المدير  تقرير  لمناقشة  العامة 
األزمات  من  التعافي  العام حول 
ودعــــــم الــــــــدول األقــــــل نـــمـــاء فــي 
مشاركة  إطــار  فــي  وذلــك  العالم، 
أعمال  في  البحرين  مملكة  وفد 
الــعــمــل  لــمــؤتــمــر   )110( الـــــــدورة 
الدولي المنعقد في جنيف خالل 
إلى11يونيو  مايو  مــن27  الفترة 
الـــوفـــود  رؤســـــــاء  ــبــــدي  ويــ  .2022
الــمــشــاركــيــن والـــــــدول األعـــضـــاء 
مرئياتهم في تقرير المدير العام 
والبيانات  المداخالت  خالل  من 
ــتــــي يــلــقــونــهــا فــــي الــجــلــســات  الــ

العامة. 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــتــــســــب هــــــــذا الـ ــكــ ويــ
وأهم  أكبر  أحد  باعتباره  أهميته 
الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي تعقد 
ــى الـــمـــشـــاركـــة  ــ ــًا نــــظــــرًا إلــ ســــنــــويــ
الواسعة من قبل قيادات وأطراف 
الــــثــــالثــــة فــــي كــــل دول  اإلنـــــتـــــاج 
الــعــالــم إلــــى جـــانـــب الــمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة الــمــتــخــصــصــة، إضــافــة 
إلـــى مـــا يــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة على 
ــات  ــوعــ صـــعـــيـــد مـــنـــاقـــشـــة مــــوضــ
التوظيف والحماية االجتماعية 
ــي بــيــن  ــثـــالثـ ــز الــــحــــوار الـ ــزيـ ــعـ وتـ
ــتـــاج الــثــالثــة. ويــعــد  ــراف اإلنـ ــ أطـ
هــــذا الــمــؤتــمــر فـــرصـــة ألطــــراف 
اإلنتاج الثالثة إلبراز المنجزات 
البحرين  مملكة  حققتها  الــتــي 
اســتــقــرار سوق  فــي مجال حفظ 
ــمــــل وخـــــاصـــــة أثـــــنـــــاء فـــتـــرة  ــعــ الــ

الجائحة.
ــاقـــش الـــــــــدورة الــحــالــيــة  ــنـ وتـ
لــلــمــؤتــمــر الــعــديــد مـــن الــمــحــاور 

بــمــجــاالت  الــصــلــة  ذات  الــمــهــمــة 
مــوضــوع  مقدمتها  وفـــي  الــعــمــل، 
األزمــات وسبل دعم  التعافي من 
الــــدول األقــــل نــمــاء، إضــافــة إلــى 
مــنــاقــشــة تــقــريــر الـــمـــديـــر الــعــام 
ــأن الـــتـــداعـــيـــات  ــشــ لــلــمــنــظــمــة بــ
الــســلــبــيــة لــــأزمــــات الــمــخــتــلــفــة 
العاملة،  الــقــوى  فــي  وتــأثــيــراتــهــا 
فـــــضـــــاًل عــــــن مــــخــــاطــــرهــــا عــلــى 
وتقلص  العمل  أســـواق  اســتــقــرار 
ــع  ــــل، وضـــــــــــــرورة وضــ ــمـ ــ ــعـ ــ قـــــــوة الـ
للتعافي  االســتــبــاقــيــة  الــخــطــط 
وأهمية  األزمــات  من  االقتصادي 
أطــراف  بين  االجتماعي  الــحــوار 
اإلنتاج الثالثة في هذا المجال.

ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ ويــــــســــــتــــــعــــــرض الـ
التوصيات الدولية بشأن التلمذة 
الــمــهــنــيــة، والــتــي وضــعــت اإلطـــار 
المتدربين  حقوق  لحفظ  العام 
وتــشــجــيــع الــــدول األعـــضـــاء على 
تعزيز  شأنها  مــن  تــدابــيــر  اتــخــاذ 

ــاواة واإلدمـــــــاج فـــي مــجــال  الـــمـــسـ
الــتــلــمــذة الــصــنــاعــيــة مــع مــراعــاة 
ــقـــوق األســاســيــة  ــادئ والـــحـ ــبـ ــمـ الـ
فــي الــعــمــل. بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 
الــعــالقــة  ذات  الـــمـــوضـــوعـــات  مـــن 
تقرير  منها  المنظمة،  بــأهــداف 
بشأن  القانونيين  الخبراء  لجنة 
ــات  ــيـ ــوصـ تــطــبــيــق اتـــفـــاقـــيـــات وتـ

العمل الدولية.
والتنمية  العمل  وزير  وصرح 
ــدورة  ــ الــ عـــقـــد  ان  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الدولي  العمل  لمؤتمر  الحالية 
مــهــمــة يشهدها  فــتــرة  فـــي  يــأتــي 
الــعــالــم خــاصــة فـــي ظـــل مرحلة 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي بــعــد أكثر 
مـــن عــامــيــن واجــــه فــيــهــا الــعــالــم 
الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــجــائــحــة 
كورونا )كوفيد-19(، والتي شهدت 
في  انكماشًا  العمل  أســواق  فيها 
الحيوية،  القطاعات  من  العديد 
يشكل  الــمــؤتــمــر  أن  إلــــى  الفـــتـــًا 

تجربة  الستعراض  فرصة  أيضًا 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
ــة، وكــــــذلــــــك مـــرحـــلـــة  ــائــــحــ ــلــــجــ لــ
واإلجراءات  االقتصادي  التعافي 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا وحــافــظــت من 
نــمــو ســـوق العمل   خــاللــهــا عــلــى 
واآلمنة،  السليمة  بيئتها  وتعزيز 
مــشــيــرًا إلــــى أن خــطــة الــتــعــافــي 
االقتصادي استطاعت أن تحقق 
األول  الربع  في  إنــجــازات عديدة 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حــيــث شهد 
ســـــوق الـــعـــمـــل نــــمــــوًا فــــي حــركــة 
القطاعات  في  خاصة  التوظيف 
الــــحــــيــــويــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا 
ــاًل عــــن مـــواصـــلـــة  الــــخــــطــــة، فــــضــ
الــبــحــريــن الســتــقــطــابــهــا الــمــزيــد 
ــارات األجـــنـــبـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــن االسـ
في  النوعية  للوظائف  الــمــولــدة 
سوق العمل، معربًا عن أمله بأن 
التي  المؤتمر بالتوصيات  يخرج 
تــســهــم فـــي تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد من 

الخطط الداعمة الستقرار ونمو 
أسواق العمل العالمية.

ويضم وفد مملكة البحرين، 
ــراف  ــر، أطــ ــوزيــ ــذي يــتــرأســه الــ ــ الـ
ــاج الــثــالثــة، حــيــث يــشــارك  ــتـ اإلنـ
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
ــيــــد جـــمـــال  ســـــــوق الــــعــــمــــل، الــــســ
عــبــد الــعــزيــز الــعــلــوي، وعـــدد من 
الــمــســؤولــيــن، كــمــا تــشــارك عضو 
تــــجــــارة  غـــــرفـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
ــبــــحــــريــــن، الـــســـيـــدة  ــة الــ ــاعــ ــنــ وصــ
ســونــيــا مــحــمــد جــنــاحــي، ممثلة 
الى  إضافة  العمل،  أصحاب  عن 
نائب األمين العام لالتحاد العام 
السيد  البحرين،  عمال  لنقابات 
ممثاًل  الحلواجي  عبداهلل  حسن 
عن االتحاد العام، وكذلك رئيس 
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد 
البحرين،  عــمــال  لنقابات  الــحــر 
يــوســف حسين،  يــعــقــوب  الــســيــد 

ممثاًل عن االتحاد الحر.

وزي������ر ال���ع���م���ل ي�������س���ارك ف����ي ج��ل�����س��ة م����ؤت���م���ر »ال��ع��م��ل 
ال����دول����ي« ل��م��ن��اق�����س��ة خ��ط��ط ال��ت��ع��اف��ي ب��ع��د ال��ج��ائ��ح��ة

} وزير العمل في جل�سة م�ؤتمر العمل الدولي.

ــايـــة ســمــو الــشــيــخ  تــحــت رعـ
خليفة  آل  ــبـــارك  مـ بـــن  مــحــمــد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ نـ
رئيس المجلس األعلى لتطوير 
التعليم والتدريب، تستعد كلية 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
ــبـــحـــريـــن( الســـتـــضـــافـــة حــفــل  الـ
الــتــخــرج الــســابــع لــفــوجــيــن من 
طلبتها، وذلك في 15 يونيو 2022 
البكالوريوس  التالية:  للبرامج 
البكالوريوس  أعــمــال،  إدارة  فــي 
في إدارة اللوجستيات العالمية، 
تكنولوجيا  فــي  والــبــكــالــوريــوس 
الــــهــــنــــدســــة، والــــبــــكــــالــــوريــــوس 
فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــاالت، والـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــ ــصــ ــ واالتــ
ــم الــــــمــــــرئــــــي،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي الـ
ــي اإلعــــــالم  ــ والــــبــــكــــالــــوريــــوس فـ
ــن الـــمـــقـــرر أن  اإللـــكـــتـــرونـــي. ومــ

البحرين  يقام الحفل في قاعة 
ــة فـــي حــــرم بــولــيــتــكــنــك  ــعـ ــواقـ الـ

البحرين في مدينة عيسى.
ــبـــة، صـــرح  ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
لبوليتكنك  التنفيذي  الرئيس 
الــبــحــريــن الــبــروفــيــســور كــيــران 

ــول: »يــســعــدنــا  ــقــ ــالــ أوكـــــاهـــــون بــ
اســتــضــافــة حــفــل الــتــخــرج هــذا 
بعد تأجيل لمدة عامين بسبب 
جــــائــــحــــة كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. تــحــت 
إشــــــراف رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
المهندس  سعادة  البوليتكنك، 
المبارك، سنبدأ  ناصر  بن  وائل 
ــا لـــضـــمـــان حــفــل  ــنــ ــداداتــ ــعــ ــتــ اســ
تخرج ناجح لخريجينا وأولياء 

أمورهم«.
وتلفت البوليتكنك إلى أنه 
على  الخريجين  إطـــالع  سيتم 
ــل، بـــاإلضـــافـــة  ــفـ ــحـ تـــفـــاصـــيـــل الـ
إلــــــى جـــمـــيـــع األمـــــــــور اإلداريـــــــــة 
ــتـــي يــجــب عــلــى الــخــريــجــيــن  الـ
ــتــــخــــرج،  ــور الــ ــا لــــحــــضــ ــهــ ــاعــ ــبــ اتــ
عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي وعبر 
الموقع اإللكتروني للبوليتكنك 
ومنصات التواصل االجتماعي.

م��ح��م��د ب���ن م���ب���ارك ي��رع��ى ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 

ال����ج����اري  15 ال���ب����ل���ي���ت���ك���ن���ك  ط���ل���ب���ة 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

استقبل وزير العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بمكتبه أمس  آل خليفة،  بن علي 
لدى  التركية  الجمهورية  سفيرة 

مملكة البحرين أيسن تشاكيل.
الــعــدل بمستوى  وأشـــاد وزيـــر 
العالقات التي تجمع بين البلدين 
والشعبين الصديقين، وما تشهده 
فـــي مختلف  تـــطـــور مــســتــمــر  مـــن 

المجاالت.
ــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث  ــرى خـ ــ وجــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــات الـ ــوعــ ــوضــ ــدد مــــن مــ ــ عــ

المشترك في المجال العدلي.

وزي�����ر ال���ع���دل ي��ب��ح��ث م���ع ال�����س��ف��ي��رة 
ال����ت����رك����ي����ة ال�����ت�����ع�����اون ال���ع���دل���ي 

} وزير العدل ي�ستقبل سفيرة الجمهورية التركية.

 استقبلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
للثقافة واآلثار في مكتبها  البحرين  رئيسة هيئة 
من  وفـــدًا  2022م  يونيو   6 الــمــوافــق  اإلثنين  أمــس 
بنك »بي إن بي باريبا« برئاسة السيد أمين بلحاج 
ســوالمــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك، وذلـــك من 
التي من شأنها  المشاريع  عــدد من  مناقشة  أجــل 
مملكة  فــي  الــثــقــافــيــة  التحتية  بالبنية  االرتـــقـــاء 

البحرين. 
خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  ــادت  وأشـ
بالدعم المتواصل من بنك بي إن بي باريبا للحراك 
أثمر  الــذي  البّناء  والتعاون  المملكة  في  الثقافي 
الثقافي  المشهد  أثــرت  التي  المشاريع  من  عــددًا 

يكون  المنجزات  تحقيق  إن  وقالت  البحرين.  في 
القطاعين  مــن  الــجــهــات  مختلف  جــهــود  بتكاتف 
العام والخاص، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل 
تعزيز البنية التحتية في مختلف مدن البحرين 

بما يحفظ تاريخها وإرثها الثقافي العريق. 
سوالمي  بلحاج  أمين  السيد  شكر  جهته  من 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار على عملها الدائم 
الحضارية، مؤكدًا دعم  البحرين  لالرتقاء بمكانة 
الحراك  إلــى جانب  باريبا  بي  إن  بن  ووقــوف بنك 
الثقافي في المملكة، معربًا عن سعادته بالتعاون 
ــن الــمــشــاريــع  ــع الــهــيــئــة بــمــا يــحــقــق الـــمـــزيـــد مـ مـ

والبرامج الثقافية المشتركة.

لمناق�شة التعاون في عدد من الم�شاريع الثقافية.. 

ال�سيخة مي ت�ستقبل وفدا من بنك بي اإن بي باريبا 

ال���ب���ح���ري���ن ت���دي���ن ال���ه���ج����م الإره�����اب�����ي 
الآث���������م ����س���د ك���ن���ي�������س���ة ف�����ي ن��ي��ج��ي��ري��ا

البحرين  مملكة  إدانــة  عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
بشدة للهجوم اإلرهابي ضد كنيسة كاثوليكية في والية 
أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا االتحادية الصديقة، 
األبرياء،  من  العشرات  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  والــذي 
بينهم أطفال. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألسر 
وذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري جراء هذا 

العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتعارض مع المبادئ والقيم 
الشفاء  متمنية  كــافــة،  واإلنسانية  والدينية  األخالقية 

العاجل لجميع المصابين.
الــثــابــت  تــأكــيــد مــوقــفــهــا  الــخــارجــيــة  ــددت وزارة  ــ وجـ
واإلرهــاب بكل صوره  والتطرف  العنف  نبذ  والراسخ في 

وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.

النعيمي  بـــن عــلــي  الــدكــتــور مــاجــد  اســتــقــبــل 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء  ــ وزيـ
كــلــيــة عـــبـــداهلل بـــن خــالــد لـــلـــدراســـات اإلســالمــيــة، 
الــدكــتــورة أمــيــنــة مــحــمــد بــوعــالي رئــيــس تطوير 
البحث العلمي بمجلس التعليم العالي واألستاذ 
بالكلية،  اإلسالمي  االقتصاد  قسم  في  المساعد 
جائزة  في  األول  بالمركز  فوزها  بمناسبة  وذلــك 
الشارقة ألطروحات الدكتوراه في العلوم اإلدارية 

العلوم  حــول  أطروحتها  عن  العربي،  الوطن  في 
لنيل  تقدم  بحثًا   )217( بين  من  وذلــك  المالية، 
هنأها  الجائزة، حيث  هــذه  على  الحصول  شــرف 
المشّرفة،  النتيجة  هــذه  على  لحصولها  الــوزيــر 
البحث  مجال  في  تبذلها  التي  بالجهود  مشيدًا 
العلمي، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح، ومعربًا 
تكريم  في  تسهم  التي  الجائزة  لهذه  تقديره  عن 

} وزير التربية ي�ستقبل د. اأمينة ب�عالي.الباحثين المتميزين في الوطن العربي.

فازت بجائزة ال�شارقة لأطروحات الدكتوراه

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي���ك���رم رئ��ي�����س ت��ط���ي��ر 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

ــة  الـــصـــحـ وزارة  عـــــقـــــدت 
وزارة  وكـــــيـــــل  رعــــــايــــــة  تــــحــــت 
ــيــــد بــن  ــور ولــ ــتــ ــدكــ الـــصـــحـــة الــ
مع  وبالتعاون  المانع  خليفة 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
بديوان الوزارة في أبراج الخير 
صباح أمس اإلثنين الموافق 6 
يونيو 2022 محاضرة بعنوان: 
التحول إلى الضمان الصحي 
إبراهيم  السيد  بتقديمها  قام 
عــلــي الــنــواخــذة األمــيــن الــعــام 
لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
ــور عـــــــــدد مـــن  ــ ــــضـ ــحـ ــ وذلـــــــــــك بـ

المسؤولين واإلداريين.
وزارة  وكــــيــــل  أشــــــــاد  وقـــــــد 
ــيــــد بــن  ــور ولــ ــتــ ــدكــ الـــصـــحـــة الــ
ــهــــود  ــة الــــــمــــــانــــــع بــــجــ ــفــ ــيــ ــلــ خــ
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
الشيخ  طبيب  الفريق  برئاسة 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
ــلــــس األعــــلــــى  ــجــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
لــلــصــحــة فــــي مـــتـــابـــعـــة ودعــــم 
إلـــى تطبيق  الــجــهــود الــرامــيــة 
الضمان  إلــى  التحول  مراحل 
الــصــحــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
الجهود  هـــذه  أن  عــلــى  مـــؤكـــدًا 
واإلنـــــــجـــــــازات الــــتــــي تــحــقــقــت 
الصعيد  هــذا  على  اآلن  حتى 
والــرؤى  التوجيهات  ثمرة  هي 
الحكيمة  لــلــقــيــادة  الــحــكــيــمــة 
ــى مــواصــلــة  ــ ــهـــدف إلـ ــتــــي تـ والــ
االرتــقــاء  مــن  الــمــزيــد  تحقيق 
والجودة في مستوى الخدمات 
المقدمة  والعالجية  الصحية 
على  والمقيمين  للمواطنين 
وذلــك  الغالية  مملكتنا  أرض 
من خالل استحداث األنظمة 
والتي  كــفــاءة  األكــثــر  الصحية 
المستجدات  مختلف  تــواكــب 

وكــــافــــة الــــتــــطــــورات الــعــالــمــيــة 
الصحة  باألنظمة  المرتبطة 

الحديثة.
ومـــــن جــهــتــه أكـــــد الــســيــد 
ــيـــم عــلــي الـــنـــواخـــذة أن  إبـــراهـ
ــوزارة الــصــحــة وعــلــى رأســهــا  ــ لــ
بــنــت سعيد  فــائــقــة  ــاذة  ــتــ األســ
ــح وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــالــ ــ ــصــ ــ الــ
الــــوزارة  تــعــد  ــارزًا حــيــث  ــ بـ دورًا 
المنظومة  في  أساسيًا  شريكًا 
خالص  عــن  مــعــربــًا  الصحية، 
الداعم  لــلــدور  وتقديره  شكره 
بـــه وزارة  تـــقـــوم  ــــذي  الـ والـــهـــام 
ــانــــب جـــهـــود  الـــصـــحـــة إلــــــى جــ
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
الشيخ  طبيب  الفريق  برئاسة 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
ــلــــس األعــــلــــى  ــجــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
ــول إلـــى  ــحــ ــتــ لـــلـــصـــحـــة فـــــي الــ
الــضــمــان الــصــحــي مـــن خــالل 
الـــتـــواصـــل مـــع كـــافـــة الــجــهــات 
الـــعـــالقـــة  ذات  ــات  ــســ ــؤســ ــمــ والــ
بــتــطــبــيــق الـــضـــمـــان الــصــحــي، 
ــب الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
المستجدات  حـــول  الــجــمــهــور 
الــمــوضــوع.  بــهــذا  تتعلق  الــتــي 
في إطار يجسد مدى الحرص 
وتحسين  بتطوير  واإلهــتــمــام 
مـــــســـــتـــــوى جــــــــــــودة الــــخــــدمــــة 

الصحية المقدمة للجميع.
ــدور  ــ ــذة بـ ــ ــواخـ ــ ــنـ ــ وأشـــــــــاد الـ
ــم الـــدعـــم  ــقـــديـ الـــــــــــوزارة فــــي تـ
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع الــتــســيــيــر 
يــأتــي متوافقًا  والـــذي  الــذاتــي 
مـــع بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة 
ــدًا ألهـــــــداف الـــرؤيـــة  ــيـ ــسـ وتـــجـ
ــيـــذ  ــفـ ــنـ وتـ  2030 ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــة إلــــى  ــ ــادفــ ــ ــهــ ــ الـــــــمـــــــبـــــــادرات الــ
ــلــــة تــحــســيــن وتـــطـــويـــر  مــــواصــ

جـــــــودة الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ الــــــمــــــقــــــدمــــــة لــ
واستدامتها بجودة عالية وفق 
مـــبـــادئ الـــعـــدالـــة والــتــنــافــســيــة 
على  ينعكس  بما  واالستدامة 
تحقيق األهداف والطموحات 
المحاضرة  وخــالل  المرجوة. 
ــذة كـــافـــة  ــ ــواخـ ــ ــنـ ــ ــتــــعــــرض الـ اســ
ببرنامج  المتعلقة  الــمــراحــل 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي 
الخطة  جانب  إلى  )صحتي(، 
 2025-2016 للصحة  الوطنية 
والــــــرؤيــــــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى 
مجتمع صحي وآمن وخدمات 
ومــســتــدامــة  متكاملة  صــحــيــة 
والــرســالــة  وذات جـــودة عــالــيــة، 

الــتــي تــقــوم عــلــى إنــشــاء نظام 
رعاية صحي تنافسي يقوم على 
مــبــدأ الـــمـــســـاواة واالســتــدامــة 
والمعايير العالمية.كما تطرق 
الى النتائج المرجوة لبرنامج 
والمنظومة  الصحي  الضمان 
ومــوضــوع  الــجــديــدة  الصحية 
الفصل المؤسسي، إلى جانب 
صــــنــــدوق الـــضـــمـــان الــصــحــي 
القادمة،  والــخــطــوات  )شــفــاء( 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى اســـتـــعـــراض 
ــيـــر الــــذاتــــي  ــيـ ــتـــسـ مـــــوضـــــوع الـ
الصحية  الــخــدمــات  لمقدمي 
للمعلومات  الوطني  والمركز 
الـــمـــعـــرفـــة  وإدارة  ــة  ــيـ الـــصـــحـ

)حكمة(.

كــــــمــــــا قــــــــــــام الـــــــنـــــــواخـــــــذة 
بــــاســــتــــعــــراض أبـــــــــرز الـــفـــئـــات 
الــــمــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن بــــرنــــامــــج 
صــحــتــي ومـــجـــمـــل الـــخـــدمـــات 
التي تغطيها الرزمة الصحية 
ــة لــلــمــواطــنــيــن وفــي  ــيـ ــزامـ اإللـ
ختام الندوة قام األمين العام 
لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
ــارات  ــفـــسـ ــتـ ــة عــــن اسـ ــابــ ــاإلجــ بــ
الــحــضــور بــشــأن كــافــة األمــــور 
ــتــــحــــول إلــــى  ــالــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
وانعكاساته  الصحي  الضمان 
األداء  جــــــــودة  رفـــــــع  لــــصــــالــــح 
بالقطاع  والكفاءة  واإلنتاجية 
ــي بــــشــــكــــل عـــــــــام فـــي  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ

المملكة.

اأم����ي����ن ع�����ام »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي�����س��ت��ع��ر���س م���راح���ل 
ب����رن����ام����ج ال�������س���م���ان ال�������س���ح���ي وال����خ����ط����ة ال���ط��ن��ي��ة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16146/pdf/1-Supplime/16146.pdf?fixed6261
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/1297921
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297847


العدد:  16146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j
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حرارة ال�شم�س 
الشديدة  الحر  وعــادت معه موجة  الصيف  وصل فصل 
بعض  فــي  تصل  إنــهــا  الــعــالــم حتى  دول  تغمر معظم  الــتــي 
األحيان إلى معظم دول أوروبا، ويتخذون خدمات الطوارئ 

وأعلى درجات التأهب لمواجهة الموجات الحارة.
نتخذ  لــم  إذا  كبيرا  خطرا  تمثل  الشديدة  الــحــرارة  إن 
لدى  بكثرة  الشمس  ضــربــة  تــحــدث  فقد  احتياطنا،  كــامــل 
العمال الذين يعملون لمدة طويلة في درجات حرارة عالية 
كــمــا أن األطـــفـــال، وكــبــار الــســن، ومــرضــى الــقــلــب والــســكــري 
والذين لم يألفوا األجواء عالية الحرارة يكونون اكثر عرضة 
للمخاطر،  تعرًضا  أكــثــر  أيــًضــا  والــريــاضــيــون  بــهــا،  لإلصابة 
ــدة بــفــعــل الــنــشــاط  ــ ــرارة زائـ ــ وذلــــك ألن أجــســادهــم تــنــتــج حـ

العضلي.
تنظيم  مــركــز  اخــتــال  نتيجة  الشمس  تــحــدث ضــربــة   
الحرارة بالمخ مما يؤدي إلى فشل الجسم في التحكم في 
التلطيف  فــي  الــعــرق  ويفشل  بشدة  فترتفع  حــرارتــه،  درجــة 
 15-10( جـــدا  وقـــت قصير  خـــال  تــحــدث  قــد  العملية  هـــذه 
دقيقة( وينتج عنها مشاكل خطيرة إذا لم يسعف المصاب 
فورًا حيث تؤدي إلى هبوط يؤثر على كافة أعضاء الجسم.

 وتــتــوقــف خـــطـــورة الــحــالــة ومــضــاعــفــاتــهــا عــلــى ســرعــة 
إسعاف وعاج المصاب.

 وتشتمل األعــراض على ارتفاع شديد في درجة حرارة 
أكثر من 40 درجة مئوية، مع صداع شديد ودوخة،  الجسم 
واحـــمـــرار الــجــلــد وتــوقــف الـــعـــرق، ســرعــة الــنــبــض والــنــفــس، 

الرغبة في القيء وفقدان الوعي وتشنجات عصبية.
ــرورة شـــرب الـــمـــاء والــســوائــل  ــ ويـــشـــدد أطــبــاؤنــا عــلــى ضـ
وخاصة لكبار السن حتى ال يتعرضوا للكثير من المشاكل 

أولها الجلطات، فأرجوكم انتبهوا جيدا لهم.
ولتفادي خطر حرارة الشمس يمكنك تجنب التعرض 
ألشعة الشمس مباشرة وقت الظهيرة، االستراحة في مكان 
مظلل وبـــارد، اإلكــثــار مــن الــخــضــراوات والــفــواكــه لتعويض 
األمـــــاح والـــمـــعـــادن الــمــفــقــودة فـــي الـــعـــرق والـــتـــي تــحــتــوي 
القطنية  المابس  ارتـــداء  مــاء،  وزنها  نصف  من  أكثر  على 
الفضفاضة واختيار األلوان الفاتحة، تغطية الرأس بقبعة، 

شرب السوائل. 
تتنوع  مــدار محدد، وعلى هذا  تــدور في  الكرة األرضية 
في  والتنوع  المناخية،  للحالة  تبعًا  وتختلف  به  الفصول 
في  االستمرار  أن  بنا، حيث  بالغة  رحمة  السنة هي  فصول 

حالة واحدة في الحياة شيء رتيب قد ال نحتمله. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

تحت �شعار »جرعات من نور« فعالية الناجين من ال�شرطان لل�شنة العا�شرة 
أقــيــمــت يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي فــعــالــيــة الــنــاجــيــن من 
جرعات  شعار  تحت  التوالي  على  العاشرة  للسنة  السرطان 
الــذي  زيــنــب مــحــمــد،  للكاتبة  كــتــاب  بــاســم  تيمنا  الــنــور  مــن 
مرض  مــن  الناجين  لبعض  بــطــوالت  قصص  على  يحتوي 

السرطان.
ــرح الــدكــتــور نــبــيــل تــمــام اســتــشــاري جــراحــة االنــف  وصــ
في  بـــدأت  الــفــكــرة  بــأن  الفعالية  ومنظم  والحنجرة  واالذن 
الــوقــت والــنــاجــون يحتفلون  أمــريــكــا عــام 1987 ومــنــذ ذلــك 
إلى  الفعالية  وتهدف  بالحياة.  االحتفاء  بهدف  اليوم  بهذا 
وهزيمته  محاربته  أجــل  من  السرطان  بمرض  الوعي  نشر 
ونشر ثقافة الحياة بعد تشخيص مرض السرطان والدعم 
المعنوي للعوائل التي اصيب أحد أفرادها بالسرطان، وإبراز 

القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.
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يـــعـــتـــبـــر الـــفـــتـــق مـــــن األمــــــــراض 
أعــراض  فــي  تتسبب  والــتــي  الشائعة 
مؤلمة ومزعجة للمريض، وإذا تركت 
وقــد  الــمــشــكــلــة،  زادت  عـــاج  دون  مــن 

تعرض حياة المريض للخطر. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــكــتــور 
ــاري الــجــراحــة  ــشـ ــتـ قــصــي زبــــــاري اسـ
العامة بمركز الجنان الطبي نتعرف 
أنــواع الفتاق وأعراضه وأحــدث طرق 
عاجه. ما هو الفتاق؟ و ما أسبابه؟ 
الفتاق هو عبارة عن انتفاخ يبرز 
من خال جدار البطن أو في الجنب 
او خال الحجاب الحاجز، وهو ناتج 
عـــن ضــعــف فـــي الــعــضــات قـــد يــكــون 
نتيجة  أو  العمر  تقدم  مــع  أو  والديـــا 
نتيجة  أو  المستمر  العضلي  للشد 
زيــادة ضغط  أو بسبب  شــدة خارجية 
الــبــطــن الـــداخـــلـــي كــمــا يـــحـــدث عند 
إلى  إذ يحتاجون  البروستات  مرضى 
جهد كبير أثناء التبول للتغلب على 

االنسداد البولي بسبب البروستات.
الفتاق  حــاالت  نشاهد  قــد  أيضا 
عــنــد مــرضــى الــســمــنــة الــمــفــرطــة او 
ــاك الــمــزمــن وعــنــد الــمــرضــى  االمـــسـ
المزمن  السعال  مــن  يعانون  الــذيــن 
وعند المدخنين، وهذا كله ناتج عن 
زيادة الضغط داخل البطن ما يسبب 
ــروز أعــضــاء داخــلــيــه أو جـــزء منها  بــ
ــذا الــضــعــف فـــي الــعــضــات  خــــال هــ
فــي جسم  ورمـــة خــارجــيــة  على شكل 
بها  يــحــس  ال  داخــلــيــة  أو  الــمــريــض 

الشخص المصاب مثل فتق الحجاب 
الحاجز.

ما أنواع الفتاق؟
الفتاق  مــن  كثيرة  أنـــواع  هنالك 
المنطقة  أو  الــســرة  فــي  يــكــون  قــد  إذ 
البطن  أعلى  الشرسوفية  او  األريــبــة 

داخلية  ذكــرنــا  كما  أو  الجنب  فــي  أو 
في الحجاب الحاجز وقد يكون فتقا 
جراحيا يبرز من خال جرح عملية 

سابقة.
ما هي األعراض؟

هــنــاك  أن  الـــمـــريـــض  ســـيـــاحـــظ 

انــتــفــاخــا فـــي مــنــطــقــة مـــن جــســمــه، 
مع  ويصغر  يكبر  قــد  االنتفاخ  وهــذا 
الحركة او السعال أو العطاس وأثناء 
الحاالت  هــذه  في  يــزداد  إذ  الضحك 
ــل الـــبـــطـــن مــــا يــدفــع  ــ ــ الـــضـــغـــط داخـ
باألحشاء خارج البطن عبر الضعف 
ــي الـــعـــضـــات وعـــنـــدمـــا يــســتــرخــي  فــ
الـــمـــريـــض أو يــســتــلــقــي عــلــى ظــهــره 
يختفي هذا االنتفاخ أو يقل حجمه.

االنــتــفــاخ موجودا  هــذا  قــد يكون 
مــنــذ الــــــوالدة أو يـــحـــدث عــنــد تــقــدم 
القسم  الحالتين  كلتا  وفــي  الــعــمــر، 
االكــبــر مــن الــمــرضــى ال يــعــانــون من 
أية اعراض ما عدا االنتفاخ الذي قد 
يكون صغيرا او كبيرا، بينما قد يعاني 
الــقــســم الــقــلــيــل االخــــر مـــن أعـــراض 
مثل االلم واإلمساك وانتفاخ البطن، 
وقد ياحظ البعض أن هذا االنتفاخ 
أصــبــح ثــابــتــا بــالــحــجــم ومــؤلــمــا، أي 
االسترخاء  عند  حجمه  يقل  ال  انــه 
يــعــنــي أن  قـــد  أو االســـتـــلـــقـــاء، وهـــــذا 
الفتق وهو  هــذا  انــســدادا في  هنالك 
حيث  وأخطرها  الفتاق  مشاكل  أكبر 

تحتاج إلى تداخل جراحي طارئ.
اذا ما هو العاج؟

فــــي حـــالـــة االطــــفــــال والـــشـــبـــاب 
يــــفــــضــــل الـــــــجـــــــراحـــــــون الـــعـــمـــلـــيـــة 
الجراحية إلصاح الضعف العضلي 
ــة الــفــتــاق، وبـــصـــورة عــامــة فــإن  ــ وإزالـ
العملية  هـــو  لــلــفــتــاق  عــــاج  افـــضـــل 
الجراحية مع وجود بعض العاجات 

ــزام  الــتــحــفــظــيــة مــثــل اســـتـــخـــدام حـ
الــفــتــق الـــــذي يــســتــخــدم لــلــمــرضــى 
تمنعهم  أمــراض  من  يعانون  الذين 
من اإلجراء الجراحي، وهذا العاج 
التحفظي فقط يخفف من أعراض 

الفتاق ومحاولة منع زيادة حجمه.
الحسبان  فــي  نــضــع  أن  ويــجــب   
يــبــقــى مـــوجـــوًدا عند  الــفــتــق قـــد  أن 
بـــأي  الــتــســبــب  دون  ــن  مــ ــريـــض  ــمـ الـ

مشكلة سنين عديدة.
 ولــكــن فــي الــمــقــابــل قــد تحدث 

مضاعفات بين ليلٍة وضحاها.
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى الــ
ونحن  طويلة  القائمة  الــجــراحــيــة، 
نهدف  ولكننا  االن،  بــصــددهــا  لسنا 
ــذه الــحــالــة  ــ ــول هـ ــ ــى الـــتـــوعـــيـــة حـ ــ الـ
وأهمية سرعة مراجعة الطبيب عند 

ماحظتها.
ــتـــق الـــحـــجـــاب  ــى فـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
إذا كان  الحاجز يمكن عاجه طبًيا 
الفتاق صغيرا حيث يعطى المريض 
ــعــــضــــات أســـفـــل  أدويـــــــــة لـــتـــقـــويـــة الــ
المريء مع إنقاص الوزن واستخدام 
بالنسبة  أمـــا  نــظــام غــذائــي صــحــي. 
الكبير  الحاجز  الحجاب  فتاق  إلــى 
أعــراض مستمرة فهذا  أو مع وجــود 
يحتاج الى تدخل جراحي بعد عمل 
بــعــض الــفــحــوصــات الــخــاصــة مثل 
ــة الــحــامــضــيــة أســفــل الــمــريء  ــ دراسـ
ــلـــمـــريء والـــمـــعـــدة  ــل مـــنـــظـــار لـ ــمـ وعـ

ودراسة العضات أسفل المريء.

على الرغم من أننا اصبحنا على مشارف 
االنــتــهــاء مــن جــائــحــة كـــورونـــا ولــكــن ال يعرف 
ومــع ظهور  انتهائها،  موعد  اليقين  وجــه  على 
فـــيـــروســـات جـــديـــدة أصــبــحــنــا االن أكــثــر وعــيــا 
األشــيــاء  تعقيم  بطريقة  يتعلق  فيما  وحـــذرا 
التي نامسها في بيئتنا المحيطة ونبحث عن 
الطرق الفعالة والمضمونة لخلق بيئة صحية 

من حولنا ألنفسنا وألسرتنا..
البنفسجية  فــــوق  األشـــعـــة  تــقــنــيــة  تــعــتــبــر 
تكنولوجيا موجودة حالًيا في  )يو في( أحدث 
وتطهير  بتعقيم  معنية  أماًنا،  وأكثرها  العاَلم 

األسطح والهواء، ومقاومة العدوى.
ــود دولـــيـــة  ــهـ ــاج جـ ــتـ ــي فــــي الــحــقــيــقــة نـ ــ وهـ
يــابــانــي من  اخـــتـــراع  بـــبـــراءة  مــشــتــركــة، تمثلت 
شركة أوشو )ushio( وبدعم وتطوير من جامعة 
تصنيع  وأيــًضــا  العريقة،  األمريكية  كولومبيا 
شركة  مــن  مساهمة  فــي  ل  تمثَّ نوعي  دنماركي 
من  مــدعــومــة   )UVMEDICO( ميدكيو  يــوفــي 

الحكومة الدنماركية. 
محمد  المهندس  مــع  الــحــوار  يلي  وفيما 
 Top Pro( لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  فــــوزي 

.)Solutions
آمنة لصحة  البنفسجية  فوق  األشعة  هل 

اإلنسان؟
تلعب تقنية الطول الموجي 222 دورا مهما 
البنفسجية  فــوق  أن األشــعــة  الــرغــم مــن  فعلى 
لها تأثير ضار على الجلد وشبكية العين فإنه 
تــكــون آمــنــة ولــيــس لها أي تأثير  هــذه األشــعــة 

سلبي على صحة اإلنسان. 
ـــذا الــــطــــول الــمــوجــي  ــار هــ ــبـ ــتـ ــم اخـ ـــد تــ وقــ
لــســنــوات تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 20 ســنــة مـــن ِقــِبــل 
شــركــة أوشــــو الــيــابــانــيــة، لــلــتــأكــد مــن ســامــتــه، 
المباشرة  لــه قبل  آثـــار ضـــارة  أي  وعـــدم وجـــود 

بتصنيعه والموافقة على استخدامه.
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ظـــهـــرت قــبــل انــتــشــار 
جائحة كورونا، وكان استخدامها مقتصرا على 
الــمــجــال الــطــبــي، ولــكــن مـــع ظــهــور الــجــائــحــة 
وسهلة  آمنة  وجــود حلول  إلــى  الحاجة  ازدادت 

ع الناس، وبالتعاون  لتعقيم وتطهير أماكن تجمُّ
إطاق  تم  البحوث  خــال  من  الجامعات  بين 
المنتج وتالًيا استخدامه في األماكن األخرى، 
وتــوفــيــره لــاســتــخــدام الــعــام والــتــجــاري؛ إذ إن 
ومــع  يــومــي  بشكل  اســتــخــدامــه  يمكن  المنتج 

وجود الناس في نفس المكان.
كيف يعمل جهاز UV222 للتعقيم؟

الصادرة من األشعة  الموجية  إن األطوال 
حجب  في  بالسرعة  تمتاز  البنفسجية  الفوق 
فــيــروس كــــوف-2 )الــمــصــدر الــرئــيــســي لكوفيد 
-19( والعديد من الكائنات المجهرية الشائعة 
الــمــســبــبــة لـــأمـــراض والــمــتــنــقــلــة جــــًوا أو عن 
طريق األسطح مثل البكتيريا والعفن الفطري 
الفائقة  البكتيرية  الكائنات  وحتى  والجراثيم 

.)MRSA( المقاومة للمضادات الحيوية
يقوم مصباح )يوفي 222( على تكنولوجيا 
بأمان  واألسطح  الجو  لتعقيم  وفعالة  جديدة 

في جميع المناطق ومع وجود األشخاص. 
الجهاز  أن  التقنية  هــذه  يميز  مــا  أن  كما 
كيميائية  مـــواد  الســتــخــدام  يحتاج  وال  عملي 

إلى  تحتاج  التي  التقليدية  التعقيم  طــرق  أو 
إخـــاء الــمــكــان وإغــاقــه فــتــرة مــن الــزمــن بعد 

التعقيم لضمان التطهير بشكل جيد.
ــاز يــعــتــبــر وســـيـــلـــة نــوعــيــة  ــهـ ــجـ الـ إن هـــــذا 
ــات الــشــائــعــة  ــروســ ــيــ ــفــ ــار الــ ــتــــشــ لـــلـــتـــصـــدي النــ
باألمراض  االصابة  وتقليص خطر  والجديدة 
الناتجة عنها. وبذلك يعتبر المصباح )األشعة 
فوق البنفسجية 222( حا تكنولوجيا للتغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الـــتـــي نــمــر بــهــا بــســبــب وبـــاء 

كوفيد.
كيف نستفيد من استخدام الجهاز؟

إن تثبيت جهاز )يوفي 222( في مكتبك أو 
أي مكان آخر في عملك، يضمن لك بيئة عمل 
من  خالية  آمنة  اســتــراحــة  وفــتــرة  واجتماعات 
الفيروسات، إذ إن هذا الجهاز يوفر لك إمكانية 
لتعقيم  الــمــطــلــوبــة  الــزمــنــيــة  الـــفـــتـــرة  قـــيـــاس 
المصممة  المحاكاة  جهاز  باستخدام  المكان 
لقياس الوقت الضروري للتطهير، وفي العادة 
ال يتجاوز مسحه لغرف االجتماعات الصغيرة 

أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة. 

يعمل  الـــذي   222 يــوفــي  جــهــاز مصباح  إن 
يضمن  الــدولــيــة  واإلرشــــــادات  للمعايير  وفــًقــا 
الصغيرة  اجتماعاتك  غرفة  أو  مكتبك  تعقيم 
يؤمن  مــا  المكان،  استعمال  وبعد  وأثــنــاء  قبل 
ويوفر  الميكروبات،  آمنة وخالية من  بيئة  لك 

إمكانية عقد لقاءات سليمة من العدوى.
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــات فـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا أهــــــم االسـ ــ مـ

الصحي؟
أواًل: سيارات اإلسعاف.

بشكل  اإلســعــاف  ســيــارات  تستخدم  عندما 
من  يقلل  فــإنــه   ،)222nm-Far UVC( منتظم 
خــطــر تــلــوث الــمــرضــى والــمــصــابــيــن وبــالــتــالــي 
يــحــد مـــن انـــتـــشـــار األمـــــــراض الــمــعــديــة مثل 

Covid-19 في سيارة اإلسعاف.
ثانًيا: غرفة العمليات.

دوًرا  الــجــهــاز  يلعب  الــعــمــلــيــات،  غــرفــة  فــي 
والموظفين  المرضى  صحة  حماية  في  مهًما 
مـــن خــــال تــقــلــيــل مــخــاطــر إصـــابـــة الــمــريــض 
غرفة  في  الميكروبات  انتشار  لمنع  بالعدوى. 
ــات الــســامــة  ــ الــعــمــلــيــات، لــضــمــان أقــصــى درجـ

للمرضى والعاملين من حيث اإلصابة.
ثالًثا: معدات المستشفيات.

بانتظام  المستشفيات  تعقيم معدات  يتم 
باستخدام 222 نانومتر اآلتي من األشعة فوق 
البنفسجية لخلق بيئة أكثر موثوقية للمرضى 
اليوم يمكنك حماية نفسك من  والموظفين. 
البكتيرية  ــراض  األمــ تسببها  الــتــي  ــراض  األمــ
 Far( تقنية  باستخدام  الفيروسية  الــعــدوى  أو 

222nm-UVC( - الخاصة بنا.
ــرى لــجــهــاز  ــ ــات أخــ ــدامـ ــتـــخـ ــاك اسـ ــنـ هــــل هـ

UV222 أو أماكن أخرى؟
نعم باإلمكان استخدام الجهاز في جميع 
األماكن العامة وخصوًصا في المدارس وداخل 
وخالية  آمنة  بيئة  لتأمين  الدراسية  الصفوف 
مـــن الــــعــــدوى، مـــا يــتــيــح ســرعــة عــــودة الطلبة 
الطبيعية،  للحياة  وعودتهم  الدراسة  لمقاعد 
كما أن باإلمكان تثبيت الجهاز داخل الحمامات 

والمقاصف حيث تكثر طرق انتشار العدوى.
ــاز فــي  ــهــ ــجــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــكـــن اسـ كــــذلــــك يـــمـ
وفق  الطعام  تقدم  التي  وخصوًصا  المطاعم 
نظام البوفيه إذ إن الجهاز يمثل الحل األمثل 
لــتــعــقــيــم األســـطـــح والــمــحــافــظــة كـــذلـــك على 
الــتــلــوث، بــل ويشمل جميع  ســامــة األكـــل مــن 
والمجمعات  المطارات  مثل  األخــرى  األمــاكــن 
التجارية والصاالت المغلقة وغرف التجمعات 
مستوى  في  ستكون  التي  المؤتمرات  وقــاعــات 
أمان متقدم من العدوى باستخدام جهاز يوفي 

.222
ما هو الوقت الكافي لتعقيم المكان؟ 

إرشادي  جهاز يوفي 222 مرفق معه دليل 
بحسب  المكان  لتعقيم  الــمــحــددة  الــمــدة  عــن 
الجهاز  بين  المسافة  وُبعد  والمدة  المساحة 
وآخر نقطة في المكان، وكلما قربت المسافة 
مــن الــجــهــاز قــلــت الــفــتــرة الــمــطــلــوبــة لتعقيم 
وتطهير المكان وبالعكس، كلما كانت المسافة 

بعيدة زادت المدة المطلوبة لتعقيم المكان.
الــجــهــاز بشكل  اســتــخــدام  بالفعل  تــم  هــل 

عملي؟ وفي أي دولة؟

الــدول،  من  العديد  في  مستخدم  الجهاز 
منها الدولة المصنعة مثل الدنمارك واليابان، 
الشركة  مــع  تايلند  مملكة  تــعــاقــدت  ومــؤخــًرا 
المصنعة لتثبيت الجهاز في جميع المدارس، 
وكــذلــك تــولــت حــكــومــة تــايــلــنــد إمــكــانــيــة بناء 
مصنع لديها لتصنيع الجهاز محلًيا نظًرا إلى 
لتأمين  األجــهــزة  مــن  كبير  عــدد  إلــى  حاجتها 

سامة جميع المدارس مستقبًا.
ــا فــي  ــ ــًي ــمــ ــاز رســ ــهــ ــجــ ــم تـــســـجـــيـــل الــ ــ ــل تـ ــ هـ
ــو مـــتـــوافـــر لـــلـــشـــراء مــن  ــريـــن؟ وهـــــل هــ ــحـ ــبـ الـ
الشخصي في  واالســتــخــدام  األشــخــاص  ِقــَبــل 

المنازل؟
الــبــحــريــن ودول  الـــحـــصـــري فـــي  الـــوكـــيـــل 
ــرو لــلــحــلــول،  الــخــلــيــج الــعــربــيــة شـــركـــة تــــوب بــ
والشركة في طور استكمال اإلجراءات لتسجيل 
الحكومية  الــهــيــئــات  مـــن  وتــرخــيــصــه  الــجــهــاز 
ــه تــمــت تــجــربــة الــجــهــاز في  ــى أنـ بــاإلضــافــة إلـ
عدد من المرافق والمراكز الصحية من خال 
أخذ مسحات من األسطح واألماكن قبل وبعد 
من  مذهلة  النتائج  وكانت  الجهاز،  استخدام 
وتطهير  تعقيم  أظــهــرت  الــتــي  النتائج  خــال 
لفترات  استخدامه  بعد  كامل  بشكل  المكان 

وأوقات بسيطة.
الستكمال  األخيرة  المراحل  في  الشركة 
تــســجــيــل الــمــنــتــج رســمــًيــا فـــي الــبــحــريــن، وتــم 
الرسمية،  الجهات  مــن  العديد  مــع  الــتــواصــل 
الــمــدارس  فــي  تــوفــيــره  مــن  نتمكن  أن  ونــأمــل 
لتوفير بيئة آمنة لعودة الطلبة إلى المدارس 

مع بداية العام الدراسي المقبل.
ما هو حجم الجهاز وما مواصفاته؟

تصنيعه  وباإلمكان  نسبًيا،  صغير  الجهاز 
الــذي  المكان  ليناسب  وأشــكــال  أحــجــام  ة  بــِعــدَّ
قياس  الجهاز  تثبيت  قبل  ويتم  فيه،  سُيثبت 
محاكاة  آلية  باستخدام  الموجودة  المساحة 
الــجــهــاز  لتثبيت  مــكــان  أفــضــل  تــحــديــد  لــيــتــم 
وعدد األجهزة المطلوبة في كل مكان بحسب 
عن  التفاصيل  كــافــة  تقديم  ويــتــم  المساحة، 

الفترات المطلوبة الستكمال تعقيم المكان.
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الدكتور ق�شي زباري: الجراحة الحل الأمثل لإ�شالح

 ال�شعف الع�شلي واإزالة الفتاق

حرارة ال�شم�س 
الشديدة  الحر  وعــادت معه موجة  الصيف  وصل فصل 
بعض  فــي  تصل  إنــهــا  الــعــالــم حتى  دول  تغمر معظم  الــتــي 
األحيان إلى معظم دول أوروبا، ويتخذون خدمات الطوارئ 

وأعلى درجات التأهب لمواجهة الموجات الحارة.
نتخذ  لــم  إذا  كبيرا  خطرا  تمثل  الشديدة  الــحــرارة  إن 
لدى  بكثرة  الشمس  ضــربــة  تــحــدث  فقد  احتياطنا،  كــامــل 
العمال الذين يعملون لمدة طويلة في درجات حرارة عالية 
كــمــا أن األطـــفـــال، وكــبــار الــســن، ومــرضــى الــقــلــب والــســكــري 
والذين لم يألفوا األجواء عالية الحرارة يكونون اكثر عرضة 
للمخاطر،  تعرًضا  أكــثــر  أيــًضــا  والــريــاضــيــون  بــهــا،  لإلصابة 
ــدة بــفــعــل الــنــشــاط  ــ ــرارة زائـ ــ وذلــــك ألن أجــســادهــم تــنــتــج حـ

العضلي.
تنظيم  مــركــز  اخــتــال  نتيجة  الشمس  تــحــدث ضــربــة   
الحرارة بالمخ مما يؤدي إلى فشل الجسم في التحكم في 
التلطيف  فــي  الــعــرق  ويفشل  بشدة  فترتفع  حــرارتــه،  درجــة 
 15-10( جـــدا  وقـــت قصير  خـــال  تــحــدث  قــد  العملية  هـــذه 
دقيقة( وينتج عنها مشاكل خطيرة إذا لم يسعف المصاب 
فورًا حيث تؤدي إلى هبوط يؤثر على كافة أعضاء الجسم.

 وتــتــوقــف خـــطـــورة الــحــالــة ومــضــاعــفــاتــهــا عــلــى ســرعــة 
إسعاف وعاج المصاب.

 وتشتمل األعــراض على ارتفاع شديد في درجة حرارة 
أكثر من 40 درجة مئوية، مع صداع شديد ودوخة،  الجسم 
واحـــمـــرار الــجــلــد وتــوقــف الـــعـــرق، ســرعــة الــنــبــض والــنــفــس، 

الرغبة في القيء وفقدان الوعي وتشنجات عصبية.
ــرورة شـــرب الـــمـــاء والــســوائــل  ــ ويـــشـــدد أطــبــاؤنــا عــلــى ضـ
وخاصة لكبار السن حتى ال يتعرضوا للكثير من المشاكل 

أولها الجلطات، فأرجوكم انتبهوا جيدا لهم.
ولتفادي خطر حرارة الشمس يمكنك تجنب التعرض 
ألشعة الشمس مباشرة وقت الظهيرة، االستراحة في مكان 
مظلل وبـــارد، اإلكــثــار مــن الــخــضــراوات والــفــواكــه لتعويض 
األمـــــاح والـــمـــعـــادن الــمــفــقــودة فـــي الـــعـــرق والـــتـــي تــحــتــوي 
القطنية  المابس  ارتـــداء  مــاء،  وزنها  نصف  من  أكثر  على 
الفضفاضة واختيار األلوان الفاتحة، تغطية الرأس بقبعة، 

شرب السوائل. 
تتنوع  مــدار محدد، وعلى هذا  تــدور في  الكرة األرضية 
في  والتنوع  المناخية،  للحالة  تبعًا  وتختلف  به  الفصول 
في  االستمرار  أن  بنا، حيث  بالغة  رحمة  السنة هي  فصول 

حالة واحدة في الحياة شيء رتيب قد ال نحتمله. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

تحت �شعار »جرعات من نور« فعالية الناجين من ال�شرطان لل�شنة العا�شرة 
أقــيــمــت يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي فــعــالــيــة الــنــاجــيــن من 
جرعات  شعار  تحت  التوالي  على  العاشرة  للسنة  السرطان 
الــذي  زيــنــب مــحــمــد،  للكاتبة  كــتــاب  بــاســم  تيمنا  الــنــور  مــن 
مرض  مــن  الناجين  لبعض  بــطــوالت  قصص  على  يحتوي 

السرطان.
ــرح الــدكــتــور نــبــيــل تــمــام اســتــشــاري جــراحــة االنــف  وصــ
في  بـــدأت  الــفــكــرة  بــأن  الفعالية  ومنظم  والحنجرة  واالذن 
الــوقــت والــنــاجــون يحتفلون  أمــريــكــا عــام 1987 ومــنــذ ذلــك 
إلى  الفعالية  وتهدف  بالحياة.  االحتفاء  بهدف  اليوم  بهذا 
وهزيمته  محاربته  أجــل  من  السرطان  بمرض  الوعي  نشر 
ونشر ثقافة الحياة بعد تشخيص مرض السرطان والدعم 
المعنوي للعوائل التي اصيب أحد أفرادها بالسرطان، وإبراز 

القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.
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يـــعـــتـــبـــر الـــفـــتـــق مـــــن األمــــــــراض 
أعــراض  فــي  تتسبب  والــتــي  الشائعة 
مؤلمة ومزعجة للمريض، وإذا تركت 
وقــد  الــمــشــكــلــة،  زادت  عـــاج  دون  مــن 

تعرض حياة المريض للخطر. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــكــتــور 
ــاري الــجــراحــة  ــشـ ــتـ قــصــي زبــــــاري اسـ
العامة بمركز الجنان الطبي نتعرف 
أنــواع الفتاق وأعراضه وأحــدث طرق 
عاجه. ما هو الفتاق؟ و ما أسبابه؟ 
الفتاق هو عبارة عن انتفاخ يبرز 
من خال جدار البطن أو في الجنب 
او خال الحجاب الحاجز، وهو ناتج 
عـــن ضــعــف فـــي الــعــضــات قـــد يــكــون 
نتيجة  أو  العمر  تقدم  مــع  أو  والديـــا 
نتيجة  أو  المستمر  العضلي  للشد 
زيــادة ضغط  أو بسبب  شــدة خارجية 
الــبــطــن الـــداخـــلـــي كــمــا يـــحـــدث عند 
إلى  إذ يحتاجون  البروستات  مرضى 
جهد كبير أثناء التبول للتغلب على 

االنسداد البولي بسبب البروستات.
الفتاق  حــاالت  نشاهد  قــد  أيضا 
عــنــد مــرضــى الــســمــنــة الــمــفــرطــة او 
ــاك الــمــزمــن وعــنــد الــمــرضــى  االمـــسـ
المزمن  السعال  مــن  يعانون  الــذيــن 
وعند المدخنين، وهذا كله ناتج عن 
زيادة الضغط داخل البطن ما يسبب 
ــروز أعــضــاء داخــلــيــه أو جـــزء منها  بــ
ــذا الــضــعــف فـــي الــعــضــات  خــــال هــ
فــي جسم  ورمـــة خــارجــيــة  على شكل 
بها  يــحــس  ال  داخــلــيــة  أو  الــمــريــض 

الشخص المصاب مثل فتق الحجاب 
الحاجز.

ما أنواع الفتاق؟
الفتاق  مــن  كثيرة  أنـــواع  هنالك 
المنطقة  أو  الــســرة  فــي  يــكــون  قــد  إذ 
البطن  أعلى  الشرسوفية  او  األريــبــة 

داخلية  ذكــرنــا  كما  أو  الجنب  فــي  أو 
في الحجاب الحاجز وقد يكون فتقا 
جراحيا يبرز من خال جرح عملية 

سابقة.
ما هي األعراض؟

هــنــاك  أن  الـــمـــريـــض  ســـيـــاحـــظ 

انــتــفــاخــا فـــي مــنــطــقــة مـــن جــســمــه، 
مع  ويصغر  يكبر  قــد  االنتفاخ  وهــذا 
الحركة او السعال أو العطاس وأثناء 
الحاالت  هــذه  في  يــزداد  إذ  الضحك 
ــل الـــبـــطـــن مــــا يــدفــع  ــ ــ الـــضـــغـــط داخـ
باألحشاء خارج البطن عبر الضعف 
ــي الـــعـــضـــات وعـــنـــدمـــا يــســتــرخــي  فــ
الـــمـــريـــض أو يــســتــلــقــي عــلــى ظــهــره 
يختفي هذا االنتفاخ أو يقل حجمه.
االنــتــفــاخ موجودا  هــذا  قــد يكون 
مــنــذ الــــــوالدة أو يـــحـــدث عــنــد تــقــدم 
القسم  الحالتين  كلتا  وفــي  الــعــمــر، 
االكــبــر مــن الــمــرضــى ال يــعــانــون من 
أية اعراض ما عدا االنتفاخ الذي قد 
يكون صغيرا او كبيرا، بينما قد يعاني 
الــقــســم الــقــلــيــل االخــــر مـــن أعـــراض 
مثل االلم واإلمساك وانتفاخ البطن، 
وقد ياحظ البعض أن هذا االنتفاخ 
أصــبــح ثــابــتــا بــالــحــجــم ومــؤلــمــا، أي 
االسترخاء  عند  حجمه  يقل  ال  انــه 
يــعــنــي أن  قـــد  أو االســـتـــلـــقـــاء، وهـــــذا 
الفتق وهو  هــذا  انــســدادا في  هنالك 
حيث  وأخطرها  الفتاق  مشاكل  أكبر 

تحتاج إلى تداخل جراحي طارئ.
اذا ما هو العاج؟

فــــي حـــالـــة االطــــفــــال والـــشـــبـــاب 
يــــفــــضــــل الـــــــجـــــــراحـــــــون الـــعـــمـــلـــيـــة 
الجراحية إلصاح الضعف العضلي 
ــة الــفــتــاق، وبـــصـــورة عــامــة فــإن  ــ وإزالـ
العملية  هـــو  لــلــفــتــاق  عــــاج  افـــضـــل 
الجراحية مع وجود بعض العاجات 

ــزام  الــتــحــفــظــيــة مــثــل اســـتـــخـــدام حـ
الــفــتــق الـــــذي يــســتــخــدم لــلــمــرضــى 
تمنعهم  أمــراض  من  يعانون  الذين 
من اإلجراء الجراحي، وهذا العاج 
التحفظي فقط يخفف من أعراض 

الفتاق ومحاولة منع زيادة حجمه.
الحسبان  فــي  نــضــع  أن  ويــجــب   
يــبــقــى مـــوجـــوًدا عند  الــفــتــق قـــد  أن 
بـــأي  الــتــســبــب  دون  ــن  مــ ــريـــض  ــمـ الـ

مشكلة سنين عديدة.
 ولــكــن فــي الــمــقــابــل قــد تحدث 

مضاعفات بين ليلٍة وضحاها.
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى الــ
ونحن  طويلة  القائمة  الــجــراحــيــة، 
نهدف  ولكننا  االن،  بــصــددهــا  لسنا 
ــذه الــحــالــة  ــ ــول هـ ــ ــى الـــتـــوعـــيـــة حـ ــ الـ
وأهمية سرعة مراجعة الطبيب عند 

ماحظتها.
ــتـــق الـــحـــجـــاب  ــى فـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
إذا كان  الحاجز يمكن عاجه طبًيا 
الفتاق صغيرا حيث يعطى المريض 
ــعــــضــــات أســـفـــل  أدويـــــــــة لـــتـــقـــويـــة الــ
المريء مع إنقاص الوزن واستخدام 
بالنسبة  أمـــا  نــظــام غــذائــي صــحــي. 
الكبير  الحاجز  الحجاب  فتاق  إلــى 
أعــراض مستمرة فهذا  أو مع وجــود 
يحتاج الى تدخل جراحي بعد عمل 
بــعــض الــفــحــوصــات الــخــاصــة مثل 
ــة الــحــامــضــيــة أســفــل الــمــريء  ــ دراسـ
ــلـــمـــريء والـــمـــعـــدة  ــل مـــنـــظـــار لـ ــمـ وعـ

ودراسة العضات أسفل المريء.

على الرغم من أننا اصبحنا على مشارف 
االنــتــهــاء مــن جــائــحــة كـــورونـــا ولــكــن ال يعرف 
ومــع ظهور  انتهائها،  موعد  اليقين  وجــه  على 
فـــيـــروســـات جـــديـــدة أصــبــحــنــا االن أكــثــر وعــيــا 
األشــيــاء  تعقيم  بطريقة  يتعلق  فيما  وحـــذرا 
التي نامسها في بيئتنا المحيطة ونبحث عن 
الطرق الفعالة والمضمونة لخلق بيئة صحية 

من حولنا ألنفسنا وألسرتنا..
البنفسجية  فــــوق  األشـــعـــة  تــقــنــيــة  تــعــتــبــر 
تكنولوجيا موجودة حالًيا في  )يو في( أحدث 
وتطهير  بتعقيم  معنية  أماًنا،  وأكثرها  العاَلم 

األسطح والهواء، ومقاومة العدوى.
ــود دولـــيـــة  ــهـ ــاج جـ ــتـ ــي فــــي الــحــقــيــقــة نـ ــ وهـ
يــابــانــي من  اخـــتـــراع  بـــبـــراءة  مــشــتــركــة، تمثلت 
شركة أوشو )ushio( وبدعم وتطوير من جامعة 
تصنيع  وأيــًضــا  العريقة،  األمريكية  كولومبيا 
شركة  مــن  مساهمة  فــي  ل  تمثَّ نوعي  دنماركي 
من  مــدعــومــة   )UVMEDICO( ميدكيو  يــوفــي 

الحكومة الدنماركية. 
محمد  المهندس  مــع  الــحــوار  يلي  وفيما 
 Top Pro( لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  فــــوزي 

.)Solutions
آمنة لصحة  البنفسجية  فوق  األشعة  هل 

اإلنسان؟
تلعب تقنية الطول الموجي 222 دورا مهما 
البنفسجية  فــوق  أن األشــعــة  الــرغــم مــن  فعلى 
لها تأثير ضار على الجلد وشبكية العين فإنه 
تــكــون آمــنــة ولــيــس لها أي تأثير  هــذه األشــعــة 

سلبي على صحة اإلنسان. 
ـــذا الــــطــــول الــمــوجــي  ــار هــ ــبـ ــتـ ــم اخـ ـــد تــ وقــ
لــســنــوات تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 20 ســنــة مـــن ِقــِبــل 
شــركــة أوشــــو الــيــابــانــيــة، لــلــتــأكــد مــن ســامــتــه، 
المباشرة  لــه قبل  آثـــار ضـــارة  أي  وعـــدم وجـــود 

بتصنيعه والموافقة على استخدامه.
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ظـــهـــرت قــبــل انــتــشــار 
جائحة كورونا، وكان استخدامها مقتصرا على 
الــمــجــال الــطــبــي، ولــكــن مـــع ظــهــور الــجــائــحــة 
وسهلة  آمنة  وجــود حلول  إلــى  الحاجة  ازدادت 

ع الناس، وبالتعاون  لتعقيم وتطهير أماكن تجمُّ
إطاق  تم  البحوث  خــال  من  الجامعات  بين 
المنتج وتالًيا استخدامه في األماكن األخرى، 
وتــوفــيــره لــاســتــخــدام الــعــام والــتــجــاري؛ إذ إن 
ومــع  يــومــي  بشكل  اســتــخــدامــه  يمكن  المنتج 

وجود الناس في نفس المكان.
كيف يعمل جهاز UV222 للتعقيم؟

الصادرة من األشعة  الموجية  إن األطوال 
حجب  في  بالسرعة  تمتاز  البنفسجية  الفوق 
فــيــروس كــــوف-2 )الــمــصــدر الــرئــيــســي لكوفيد 
-19( والعديد من الكائنات المجهرية الشائعة 
الــمــســبــبــة لـــأمـــراض والــمــتــنــقــلــة جــــًوا أو عن 
طريق األسطح مثل البكتيريا والعفن الفطري 
الفائقة  البكتيرية  الكائنات  وحتى  والجراثيم 

.)MRSA( المقاومة للمضادات الحيوية
يقوم مصباح )يوفي 222( على تكنولوجيا 
بأمان  واألسطح  الجو  لتعقيم  وفعالة  جديدة 

في جميع المناطق ومع وجود األشخاص. 
الجهاز  أن  التقنية  هــذه  يميز  مــا  أن  كما 
كيميائية  مـــواد  الســتــخــدام  يحتاج  وال  عملي 

إلى  تحتاج  التي  التقليدية  التعقيم  طــرق  أو 
إخـــاء الــمــكــان وإغــاقــه فــتــرة مــن الــزمــن بعد 

التعقيم لضمان التطهير بشكل جيد.
ــاز يــعــتــبــر وســـيـــلـــة نــوعــيــة  ــهـ ــجـ الـ إن هـــــذا 
ــات الــشــائــعــة  ــروســ ــيــ ــفــ ــار الــ ــتــــشــ لـــلـــتـــصـــدي النــ
باألمراض  االصابة  وتقليص خطر  والجديدة 
الناتجة عنها. وبذلك يعتبر المصباح )األشعة 
فوق البنفسجية 222( حا تكنولوجيا للتغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الـــتـــي نــمــر بــهــا بــســبــب وبـــاء 

كوفيد.
كيف نستفيد من استخدام الجهاز؟

إن تثبيت جهاز )يوفي 222( في مكتبك أو 
أي مكان آخر في عملك، يضمن لك بيئة عمل 
من  خالية  آمنة  اســتــراحــة  وفــتــرة  واجتماعات 
الفيروسات، إذ إن هذا الجهاز يوفر لك إمكانية 
لتعقيم  الــمــطــلــوبــة  الــزمــنــيــة  الـــفـــتـــرة  قـــيـــاس 
المصممة  المحاكاة  جهاز  باستخدام  المكان 
لقياس الوقت الضروري للتطهير، وفي العادة 
ال يتجاوز مسحه لغرف االجتماعات الصغيرة 

أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة. 

يعمل  الـــذي   222 يــوفــي  جــهــاز مصباح  إن 
يضمن  الــدولــيــة  واإلرشــــــادات  للمعايير  وفــًقــا 
الصغيرة  اجتماعاتك  غرفة  أو  مكتبك  تعقيم 
يؤمن  مــا  المكان،  استعمال  وبعد  وأثــنــاء  قبل 
ويوفر  الميكروبات،  آمنة وخالية من  بيئة  لك 

إمكانية عقد لقاءات سليمة من العدوى.
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــات فـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا أهــــــم االسـ ــ مـ

الصحي؟
أواًل: سيارات اإلسعاف.

بشكل  اإلســعــاف  ســيــارات  تستخدم  عندما 
من  يقلل  فــإنــه   ،)222nm-Far UVC( منتظم 
خــطــر تــلــوث الــمــرضــى والــمــصــابــيــن وبــالــتــالــي 
يــحــد مـــن انـــتـــشـــار األمـــــــراض الــمــعــديــة مثل 

Covid-19 في سيارة اإلسعاف.
ثانًيا: غرفة العمليات.

دوًرا  الــجــهــاز  يلعب  الــعــمــلــيــات،  غــرفــة  فــي 
والموظفين  المرضى  صحة  حماية  في  مهًما 
مـــن خــــال تــقــلــيــل مــخــاطــر إصـــابـــة الــمــريــض 
غرفة  في  الميكروبات  انتشار  لمنع  بالعدوى. 
ــات الــســامــة  ــ الــعــمــلــيــات، لــضــمــان أقــصــى درجـ

للمرضى والعاملين من حيث اإلصابة.
ثالًثا: معدات المستشفيات.

بانتظام  المستشفيات  تعقيم معدات  يتم 
باستخدام 222 نانومتر اآلتي من األشعة فوق 
البنفسجية لخلق بيئة أكثر موثوقية للمرضى 
اليوم يمكنك حماية نفسك من  والموظفين. 
البكتيرية  ــراض  األمــ تسببها  الــتــي  ــراض  األمــ
 Far( تقنية  باستخدام  الفيروسية  الــعــدوى  أو 

222nm-UVC( - الخاصة بنا.
ــرى لــجــهــاز  ــ ــات أخــ ــدامـ ــتـــخـ ــاك اسـ ــنـ هــــل هـ

UV222 أو أماكن أخرى؟
نعم باإلمكان استخدام الجهاز في جميع 
األماكن العامة وخصوًصا في المدارس وداخل 
وخالية  آمنة  بيئة  لتأمين  الدراسية  الصفوف 
مـــن الــــعــــدوى، مـــا يــتــيــح ســرعــة عــــودة الطلبة 
الطبيعية،  للحياة  وعودتهم  الدراسة  لمقاعد 
كما أن باإلمكان تثبيت الجهاز داخل الحمامات 

والمقاصف حيث تكثر طرق انتشار العدوى.
ــاز فــي  ــهــ ــجــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــكـــن اسـ كــــذلــــك يـــمـ
وفق  الطعام  تقدم  التي  وخصوًصا  المطاعم 
نظام البوفيه إذ إن الجهاز يمثل الحل األمثل 
لــتــعــقــيــم األســـطـــح والــمــحــافــظــة كـــذلـــك على 
الــتــلــوث، بــل ويشمل جميع  ســامــة األكـــل مــن 
والمجمعات  المطارات  مثل  األخــرى  األمــاكــن 
التجارية والصاالت المغلقة وغرف التجمعات 
مستوى  في  ستكون  التي  المؤتمرات  وقــاعــات 
أمان متقدم من العدوى باستخدام جهاز يوفي 

.222
ما هو الوقت الكافي لتعقيم المكان؟ 

إرشادي  جهاز يوفي 222 مرفق معه دليل 
بحسب  المكان  لتعقيم  الــمــحــددة  الــمــدة  عــن 
الجهاز  بين  المسافة  وُبعد  والمدة  المساحة 
وآخر نقطة في المكان، وكلما قربت المسافة 
مــن الــجــهــاز قــلــت الــفــتــرة الــمــطــلــوبــة لتعقيم 
وتطهير المكان وبالعكس، كلما كانت المسافة 

بعيدة زادت المدة المطلوبة لتعقيم المكان.
الــجــهــاز بشكل  اســتــخــدام  بالفعل  تــم  هــل 

عملي؟ وفي أي دولة؟

الــدول،  من  العديد  في  مستخدم  الجهاز 
منها الدولة المصنعة مثل الدنمارك واليابان، 
الشركة  مــع  تايلند  مملكة  تــعــاقــدت  ومــؤخــًرا 
المصنعة لتثبيت الجهاز في جميع المدارس، 
وكــذلــك تــولــت حــكــومــة تــايــلــنــد إمــكــانــيــة بناء 
مصنع لديها لتصنيع الجهاز محلًيا نظًرا إلى 
لتأمين  األجــهــزة  مــن  كبير  عــدد  إلــى  حاجتها 

سامة جميع المدارس مستقبًا.
ــا فــي  ــ ــًي ــمــ ــاز رســ ــهــ ــجــ ــم تـــســـجـــيـــل الــ ــ ــل تـ ــ هـ
ــو مـــتـــوافـــر لـــلـــشـــراء مــن  ــريـــن؟ وهـــــل هــ ــحـ ــبـ الـ
الشخصي في  واالســتــخــدام  األشــخــاص  ِقــَبــل 

المنازل؟
الــبــحــريــن ودول  الـــحـــصـــري فـــي  الـــوكـــيـــل 
ــرو لــلــحــلــول،  الــخــلــيــج الــعــربــيــة شـــركـــة تــــوب بــ
والشركة في طور استكمال اإلجراءات لتسجيل 
الحكومية  الــهــيــئــات  مـــن  وتــرخــيــصــه  الــجــهــاز 
ــه تــمــت تــجــربــة الــجــهــاز في  ــى أنـ بــاإلضــافــة إلـ
عدد من المرافق والمراكز الصحية من خال 
أخذ مسحات من األسطح واألماكن قبل وبعد 
من  مذهلة  النتائج  وكانت  الجهاز،  استخدام 
وتطهير  تعقيم  أظــهــرت  الــتــي  النتائج  خــال 
لفترات  استخدامه  بعد  كامل  بشكل  المكان 

وأوقات بسيطة.
الستكمال  األخيرة  المراحل  في  الشركة 
تــســجــيــل الــمــنــتــج رســمــًيــا فـــي الــبــحــريــن، وتــم 
الرسمية،  الجهات  مــن  العديد  مــع  الــتــواصــل 
الــمــدارس  فــي  تــوفــيــره  مــن  نتمكن  أن  ونــأمــل 
لتوفير بيئة آمنة لعودة الطلبة إلى المدارس 

مع بداية العام الدراسي المقبل.
ما هو حجم الجهاز وما مواصفاته؟

تصنيعه  وباإلمكان  نسبًيا،  صغير  الجهاز 
الــذي  المكان  ليناسب  وأشــكــال  أحــجــام  ة  بــِعــدَّ
قياس  الجهاز  تثبيت  قبل  ويتم  فيه،  سُيثبت 
محاكاة  آلية  باستخدام  الموجودة  المساحة 
الــجــهــاز  لتثبيت  مــكــان  أفــضــل  تــحــديــد  لــيــتــم 
وعدد األجهزة المطلوبة في كل مكان بحسب 
عن  التفاصيل  كــافــة  تقديم  ويــتــم  المساحة، 

الفترات المطلوبة الستكمال تعقيم المكان.

UV222 األشعة فوق البنفسجية اآلمنة.. التقنية األحدث لتعقيم األماكن واألسطح

 جهاز يعمل وفقا للمعايير والإر�شادات الدولية ي�شمن تعقيم مكتبك في دقائق

حل تكنولوجي للتغلب على التحديات التي نمر بها لخلق بيئة �شحية اآمنة

الدكتور ق�شي زباري: الجراحة الحل الأمثل لإ�شالح

 ال�شعف الع�شلي واإزالة الفتاق
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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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حرارة ال�شم�س 
الشديدة  الحر  وعــادت معه موجة  الصيف  وصل فصل 
بعض  فــي  تصل  إنــهــا  الــعــالــم حتى  دول  تغمر معظم  الــتــي 
األحيان إلى معظم دول أوروبا، ويتخذون خدمات الطوارئ 

وأعلى درجات التأهب لمواجهة الموجات الحارة.
نتخذ  لــم  إذا  كبيرا  خطرا  تمثل  الشديدة  الــحــرارة  إن 
لدى  بكثرة  الشمس  ضــربــة  تــحــدث  فقد  احتياطنا،  كــامــل 
العمال الذين يعملون لمدة طويلة في درجات حرارة عالية 
كــمــا أن األطـــفـــال، وكــبــار الــســن، ومــرضــى الــقــلــب والــســكــري 
والذين لم يألفوا األجواء عالية الحرارة يكونون اكثر عرضة 
للمخاطر،  تعرًضا  أكــثــر  أيــًضــا  والــريــاضــيــون  بــهــا،  لإلصابة 
ــدة بــفــعــل الــنــشــاط  ــ ــرارة زائـ ــ وذلــــك ألن أجــســادهــم تــنــتــج حـ

العضلي.
تنظيم  مــركــز  اخــتــال  نتيجة  الشمس  تــحــدث ضــربــة   
الحرارة بالمخ مما يؤدي إلى فشل الجسم في التحكم في 
التلطيف  فــي  الــعــرق  ويفشل  بشدة  فترتفع  حــرارتــه،  درجــة 
 15-10( جـــدا  وقـــت قصير  خـــال  تــحــدث  قــد  العملية  هـــذه 
دقيقة( وينتج عنها مشاكل خطيرة إذا لم يسعف المصاب 
فورًا حيث تؤدي إلى هبوط يؤثر على كافة أعضاء الجسم.

 وتــتــوقــف خـــطـــورة الــحــالــة ومــضــاعــفــاتــهــا عــلــى ســرعــة 
إسعاف وعاج المصاب.

 وتشتمل األعــراض على ارتفاع شديد في درجة حرارة 
أكثر من 40 درجة مئوية، مع صداع شديد ودوخة،  الجسم 
واحـــمـــرار الــجــلــد وتــوقــف الـــعـــرق، ســرعــة الــنــبــض والــنــفــس، 

الرغبة في القيء وفقدان الوعي وتشنجات عصبية.
ــرورة شـــرب الـــمـــاء والــســوائــل  ــ ويـــشـــدد أطــبــاؤنــا عــلــى ضـ
وخاصة لكبار السن حتى ال يتعرضوا للكثير من المشاكل 

أولها الجلطات، فأرجوكم انتبهوا جيدا لهم.
ولتفادي خطر حرارة الشمس يمكنك تجنب التعرض 
ألشعة الشمس مباشرة وقت الظهيرة، االستراحة في مكان 
مظلل وبـــارد، اإلكــثــار مــن الــخــضــراوات والــفــواكــه لتعويض 
األمـــــاح والـــمـــعـــادن الــمــفــقــودة فـــي الـــعـــرق والـــتـــي تــحــتــوي 
القطنية  المابس  ارتـــداء  مــاء،  وزنها  نصف  من  أكثر  على 
الفضفاضة واختيار األلوان الفاتحة، تغطية الرأس بقبعة، 

شرب السوائل. 
تتنوع  مــدار محدد، وعلى هذا  تــدور في  الكرة األرضية 
في  والتنوع  المناخية،  للحالة  تبعًا  وتختلف  به  الفصول 
في  االستمرار  أن  بنا، حيث  بالغة  رحمة  السنة هي  فصول 

حالة واحدة في الحياة شيء رتيب قد ال نحتمله. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

تحت �شعار »جرعات من نور« فعالية الناجين من ال�شرطان لل�شنة العا�شرة 
أقــيــمــت يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي فــعــالــيــة الــنــاجــيــن من 
جرعات  شعار  تحت  التوالي  على  العاشرة  للسنة  السرطان 
الــذي  زيــنــب مــحــمــد،  للكاتبة  كــتــاب  بــاســم  تيمنا  الــنــور  مــن 
مرض  مــن  الناجين  لبعض  بــطــوالت  قصص  على  يحتوي 

السرطان.
ــرح الــدكــتــور نــبــيــل تــمــام اســتــشــاري جــراحــة االنــف  وصــ
في  بـــدأت  الــفــكــرة  بــأن  الفعالية  ومنظم  والحنجرة  واالذن 
الــوقــت والــنــاجــون يحتفلون  أمــريــكــا عــام 1987 ومــنــذ ذلــك 
إلى  الفعالية  وتهدف  بالحياة.  االحتفاء  بهدف  اليوم  بهذا 
وهزيمته  محاربته  أجــل  من  السرطان  بمرض  الوعي  نشر 
ونشر ثقافة الحياة بعد تشخيص مرض السرطان والدعم 
المعنوي للعوائل التي اصيب أحد أفرادها بالسرطان، وإبراز 

القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.
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يـــعـــتـــبـــر الـــفـــتـــق مـــــن األمــــــــراض 
أعــراض  فــي  تتسبب  والــتــي  الشائعة 
مؤلمة ومزعجة للمريض، وإذا تركت 
وقــد  الــمــشــكــلــة،  زادت  عـــاج  دون  مــن 

تعرض حياة المريض للخطر. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــكــتــور 
ــاري الــجــراحــة  ــشـ ــتـ قــصــي زبــــــاري اسـ
العامة بمركز الجنان الطبي نتعرف 
أنــواع الفتاق وأعراضه وأحــدث طرق 
عاجه. ما هو الفتاق؟ و ما أسبابه؟ 
الفتاق هو عبارة عن انتفاخ يبرز 
من خال جدار البطن أو في الجنب 
او خال الحجاب الحاجز، وهو ناتج 
عـــن ضــعــف فـــي الــعــضــات قـــد يــكــون 
نتيجة  أو  العمر  تقدم  مــع  أو  والديـــا 
نتيجة  أو  المستمر  العضلي  للشد 
زيــادة ضغط  أو بسبب  شــدة خارجية 
الــبــطــن الـــداخـــلـــي كــمــا يـــحـــدث عند 
إلى  إذ يحتاجون  البروستات  مرضى 
جهد كبير أثناء التبول للتغلب على 

االنسداد البولي بسبب البروستات.
الفتاق  حــاالت  نشاهد  قــد  أيضا 
عــنــد مــرضــى الــســمــنــة الــمــفــرطــة او 
ــاك الــمــزمــن وعــنــد الــمــرضــى  االمـــسـ
المزمن  السعال  مــن  يعانون  الــذيــن 
وعند المدخنين، وهذا كله ناتج عن 
زيادة الضغط داخل البطن ما يسبب 
ــروز أعــضــاء داخــلــيــه أو جـــزء منها  بــ
ــذا الــضــعــف فـــي الــعــضــات  خــــال هــ
فــي جسم  ورمـــة خــارجــيــة  على شكل 
بها  يــحــس  ال  داخــلــيــة  أو  الــمــريــض 

الشخص المصاب مثل فتق الحجاب 
الحاجز.

ما أنواع الفتاق؟
الفتاق  مــن  كثيرة  أنـــواع  هنالك 
المنطقة  أو  الــســرة  فــي  يــكــون  قــد  إذ 
البطن  أعلى  الشرسوفية  او  األريــبــة 

داخلية  ذكــرنــا  كما  أو  الجنب  فــي  أو 
في الحجاب الحاجز وقد يكون فتقا 
جراحيا يبرز من خال جرح عملية 

سابقة.
ما هي األعراض؟

هــنــاك  أن  الـــمـــريـــض  ســـيـــاحـــظ 

انــتــفــاخــا فـــي مــنــطــقــة مـــن جــســمــه، 
مع  ويصغر  يكبر  قــد  االنتفاخ  وهــذا 
الحركة او السعال أو العطاس وأثناء 
الحاالت  هــذه  في  يــزداد  إذ  الضحك 
ــل الـــبـــطـــن مــــا يــدفــع  ــ ــ الـــضـــغـــط داخـ
باألحشاء خارج البطن عبر الضعف 
ــي الـــعـــضـــات وعـــنـــدمـــا يــســتــرخــي  فــ
الـــمـــريـــض أو يــســتــلــقــي عــلــى ظــهــره 
يختفي هذا االنتفاخ أو يقل حجمه.

االنــتــفــاخ موجودا  هــذا  قــد يكون 
مــنــذ الــــــوالدة أو يـــحـــدث عــنــد تــقــدم 
القسم  الحالتين  كلتا  وفــي  الــعــمــر، 
االكــبــر مــن الــمــرضــى ال يــعــانــون من 
أية اعراض ما عدا االنتفاخ الذي قد 
يكون صغيرا او كبيرا، بينما قد يعاني 
الــقــســم الــقــلــيــل االخــــر مـــن أعـــراض 
مثل االلم واإلمساك وانتفاخ البطن، 
وقد ياحظ البعض أن هذا االنتفاخ 
أصــبــح ثــابــتــا بــالــحــجــم ومــؤلــمــا، أي 
االسترخاء  عند  حجمه  يقل  ال  انــه 
يــعــنــي أن  قـــد  أو االســـتـــلـــقـــاء، وهـــــذا 
الفتق وهو  هــذا  انــســدادا في  هنالك 
حيث  وأخطرها  الفتاق  مشاكل  أكبر 

تحتاج إلى تداخل جراحي طارئ.
اذا ما هو العاج؟

فــــي حـــالـــة االطــــفــــال والـــشـــبـــاب 
يــــفــــضــــل الـــــــجـــــــراحـــــــون الـــعـــمـــلـــيـــة 
الجراحية إلصاح الضعف العضلي 
ــة الــفــتــاق، وبـــصـــورة عــامــة فــإن  ــ وإزالـ
العملية  هـــو  لــلــفــتــاق  عــــاج  افـــضـــل 
الجراحية مع وجود بعض العاجات 

ــزام  الــتــحــفــظــيــة مــثــل اســـتـــخـــدام حـ
الــفــتــق الـــــذي يــســتــخــدم لــلــمــرضــى 
تمنعهم  أمــراض  من  يعانون  الذين 
من اإلجراء الجراحي، وهذا العاج 
التحفظي فقط يخفف من أعراض 

الفتاق ومحاولة منع زيادة حجمه.
الحسبان  فــي  نــضــع  أن  ويــجــب   
يــبــقــى مـــوجـــوًدا عند  الــفــتــق قـــد  أن 
بـــأي  الــتــســبــب  دون  ــن  مــ ــريـــض  ــمـ الـ

مشكلة سنين عديدة.
 ولــكــن فــي الــمــقــابــل قــد تحدث 

مضاعفات بين ليلٍة وضحاها.
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى الــ
ونحن  طويلة  القائمة  الــجــراحــيــة، 
نهدف  ولكننا  االن،  بــصــددهــا  لسنا 
ــذه الــحــالــة  ــ ــول هـ ــ ــى الـــتـــوعـــيـــة حـ ــ الـ
وأهمية سرعة مراجعة الطبيب عند 

ماحظتها.
ــتـــق الـــحـــجـــاب  ــى فـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
إذا كان  الحاجز يمكن عاجه طبًيا 
الفتاق صغيرا حيث يعطى المريض 
ــعــــضــــات أســـفـــل  أدويـــــــــة لـــتـــقـــويـــة الــ
المريء مع إنقاص الوزن واستخدام 
بالنسبة  أمـــا  نــظــام غــذائــي صــحــي. 
الكبير  الحاجز  الحجاب  فتاق  إلــى 
أعــراض مستمرة فهذا  أو مع وجــود 
يحتاج الى تدخل جراحي بعد عمل 
بــعــض الــفــحــوصــات الــخــاصــة مثل 
ــة الــحــامــضــيــة أســفــل الــمــريء  ــ دراسـ
ــلـــمـــريء والـــمـــعـــدة  ــل مـــنـــظـــار لـ ــمـ وعـ

ودراسة العضات أسفل المريء.

على الرغم من أننا اصبحنا على مشارف 
االنــتــهــاء مــن جــائــحــة كـــورونـــا ولــكــن ال يعرف 
ومــع ظهور  انتهائها،  موعد  اليقين  وجــه  على 
فـــيـــروســـات جـــديـــدة أصــبــحــنــا االن أكــثــر وعــيــا 
األشــيــاء  تعقيم  بطريقة  يتعلق  فيما  وحـــذرا 
التي نامسها في بيئتنا المحيطة ونبحث عن 
الطرق الفعالة والمضمونة لخلق بيئة صحية 

من حولنا ألنفسنا وألسرتنا..
البنفسجية  فــــوق  األشـــعـــة  تــقــنــيــة  تــعــتــبــر 
تكنولوجيا موجودة حالًيا في  )يو في( أحدث 
وتطهير  بتعقيم  معنية  أماًنا،  وأكثرها  العاَلم 

األسطح والهواء، ومقاومة العدوى.
ــود دولـــيـــة  ــهـ ــاج جـ ــتـ ــي فــــي الــحــقــيــقــة نـ ــ وهـ
يــابــانــي من  اخـــتـــراع  بـــبـــراءة  مــشــتــركــة، تمثلت 
شركة أوشو )ushio( وبدعم وتطوير من جامعة 
تصنيع  وأيــًضــا  العريقة،  األمريكية  كولومبيا 
شركة  مــن  مساهمة  فــي  ل  تمثَّ نوعي  دنماركي 
من  مــدعــومــة   )UVMEDICO( ميدكيو  يــوفــي 

الحكومة الدنماركية. 
محمد  المهندس  مــع  الــحــوار  يلي  وفيما 
 Top Pro( لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  فــــوزي 

.)Solutions
آمنة لصحة  البنفسجية  فوق  األشعة  هل 

اإلنسان؟
تلعب تقنية الطول الموجي 222 دورا مهما 
البنفسجية  فــوق  أن األشــعــة  الــرغــم مــن  فعلى 
لها تأثير ضار على الجلد وشبكية العين فإنه 
تــكــون آمــنــة ولــيــس لها أي تأثير  هــذه األشــعــة 

سلبي على صحة اإلنسان. 
ـــذا الــــطــــول الــمــوجــي  ــار هــ ــبـ ــتـ ــم اخـ ـــد تــ وقــ
لــســنــوات تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 20 ســنــة مـــن ِقــِبــل 
شــركــة أوشــــو الــيــابــانــيــة، لــلــتــأكــد مــن ســامــتــه، 
المباشرة  لــه قبل  آثـــار ضـــارة  أي  وعـــدم وجـــود 

بتصنيعه والموافقة على استخدامه.
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ظـــهـــرت قــبــل انــتــشــار 
جائحة كورونا، وكان استخدامها مقتصرا على 
الــمــجــال الــطــبــي، ولــكــن مـــع ظــهــور الــجــائــحــة 
وسهلة  آمنة  وجــود حلول  إلــى  الحاجة  ازدادت 

ع الناس، وبالتعاون  لتعقيم وتطهير أماكن تجمُّ
إطاق  تم  البحوث  خــال  من  الجامعات  بين 
المنتج وتالًيا استخدامه في األماكن األخرى، 
وتــوفــيــره لــاســتــخــدام الــعــام والــتــجــاري؛ إذ إن 
ومــع  يــومــي  بشكل  اســتــخــدامــه  يمكن  المنتج 

وجود الناس في نفس المكان.
كيف يعمل جهاز UV222 للتعقيم؟

الصادرة من األشعة  الموجية  إن األطوال 
حجب  في  بالسرعة  تمتاز  البنفسجية  الفوق 
فــيــروس كــــوف-2 )الــمــصــدر الــرئــيــســي لكوفيد 
-19( والعديد من الكائنات المجهرية الشائعة 
الــمــســبــبــة لـــأمـــراض والــمــتــنــقــلــة جــــًوا أو عن 
طريق األسطح مثل البكتيريا والعفن الفطري 
الفائقة  البكتيرية  الكائنات  وحتى  والجراثيم 

.)MRSA( المقاومة للمضادات الحيوية
يقوم مصباح )يوفي 222( على تكنولوجيا 
بأمان  واألسطح  الجو  لتعقيم  وفعالة  جديدة 

في جميع المناطق ومع وجود األشخاص. 
الجهاز  أن  التقنية  هــذه  يميز  مــا  أن  كما 
كيميائية  مـــواد  الســتــخــدام  يحتاج  وال  عملي 

إلى  تحتاج  التي  التقليدية  التعقيم  طــرق  أو 
إخـــاء الــمــكــان وإغــاقــه فــتــرة مــن الــزمــن بعد 

التعقيم لضمان التطهير بشكل جيد.
ــاز يــعــتــبــر وســـيـــلـــة نــوعــيــة  ــهـ ــجـ الـ إن هـــــذا 
ــات الــشــائــعــة  ــروســ ــيــ ــفــ ــار الــ ــتــــشــ لـــلـــتـــصـــدي النــ
باألمراض  االصابة  وتقليص خطر  والجديدة 
الناتجة عنها. وبذلك يعتبر المصباح )األشعة 
فوق البنفسجية 222( حا تكنولوجيا للتغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الـــتـــي نــمــر بــهــا بــســبــب وبـــاء 

كوفيد.
كيف نستفيد من استخدام الجهاز؟

إن تثبيت جهاز )يوفي 222( في مكتبك أو 
أي مكان آخر في عملك، يضمن لك بيئة عمل 
من  خالية  آمنة  اســتــراحــة  وفــتــرة  واجتماعات 
الفيروسات، إذ إن هذا الجهاز يوفر لك إمكانية 
لتعقيم  الــمــطــلــوبــة  الــزمــنــيــة  الـــفـــتـــرة  قـــيـــاس 
المصممة  المحاكاة  جهاز  باستخدام  المكان 
لقياس الوقت الضروري للتطهير، وفي العادة 
ال يتجاوز مسحه لغرف االجتماعات الصغيرة 

أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة. 

يعمل  الـــذي   222 يــوفــي  جــهــاز مصباح  إن 
يضمن  الــدولــيــة  واإلرشــــــادات  للمعايير  وفــًقــا 
الصغيرة  اجتماعاتك  غرفة  أو  مكتبك  تعقيم 
يؤمن  مــا  المكان،  استعمال  وبعد  وأثــنــاء  قبل 
ويوفر  الميكروبات،  آمنة وخالية من  بيئة  لك 

إمكانية عقد لقاءات سليمة من العدوى.
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــات فـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا أهــــــم االسـ ــ مـ

الصحي؟
أواًل: سيارات اإلسعاف.

بشكل  اإلســعــاف  ســيــارات  تستخدم  عندما 
من  يقلل  فــإنــه   ،)222nm-Far UVC( منتظم 
خــطــر تــلــوث الــمــرضــى والــمــصــابــيــن وبــالــتــالــي 
يــحــد مـــن انـــتـــشـــار األمـــــــراض الــمــعــديــة مثل 

Covid-19 في سيارة اإلسعاف.
ثانًيا: غرفة العمليات.

دوًرا  الــجــهــاز  يلعب  الــعــمــلــيــات،  غــرفــة  فــي 
والموظفين  المرضى  صحة  حماية  في  مهًما 
مـــن خــــال تــقــلــيــل مــخــاطــر إصـــابـــة الــمــريــض 
غرفة  في  الميكروبات  انتشار  لمنع  بالعدوى. 
ــات الــســامــة  ــ الــعــمــلــيــات، لــضــمــان أقــصــى درجـ

للمرضى والعاملين من حيث اإلصابة.
ثالًثا: معدات المستشفيات.

بانتظام  المستشفيات  تعقيم معدات  يتم 
باستخدام 222 نانومتر اآلتي من األشعة فوق 
البنفسجية لخلق بيئة أكثر موثوقية للمرضى 
اليوم يمكنك حماية نفسك من  والموظفين. 
البكتيرية  ــراض  األمــ تسببها  الــتــي  ــراض  األمــ
 Far( تقنية  باستخدام  الفيروسية  الــعــدوى  أو 

222nm-UVC( - الخاصة بنا.
ــرى لــجــهــاز  ــ ــات أخــ ــدامـ ــتـــخـ ــاك اسـ ــنـ هــــل هـ

UV222 أو أماكن أخرى؟
نعم باإلمكان استخدام الجهاز في جميع 
األماكن العامة وخصوًصا في المدارس وداخل 
وخالية  آمنة  بيئة  لتأمين  الدراسية  الصفوف 
مـــن الــــعــــدوى، مـــا يــتــيــح ســرعــة عــــودة الطلبة 
الطبيعية،  للحياة  وعودتهم  الدراسة  لمقاعد 
كما أن باإلمكان تثبيت الجهاز داخل الحمامات 

والمقاصف حيث تكثر طرق انتشار العدوى.
ــاز فــي  ــهــ ــجــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــكـــن اسـ كــــذلــــك يـــمـ
وفق  الطعام  تقدم  التي  وخصوًصا  المطاعم 
نظام البوفيه إذ إن الجهاز يمثل الحل األمثل 
لــتــعــقــيــم األســـطـــح والــمــحــافــظــة كـــذلـــك على 
الــتــلــوث، بــل ويشمل جميع  ســامــة األكـــل مــن 
والمجمعات  المطارات  مثل  األخــرى  األمــاكــن 
التجارية والصاالت المغلقة وغرف التجمعات 
مستوى  في  ستكون  التي  المؤتمرات  وقــاعــات 
أمان متقدم من العدوى باستخدام جهاز يوفي 

.222
ما هو الوقت الكافي لتعقيم المكان؟ 

إرشادي  جهاز يوفي 222 مرفق معه دليل 
بحسب  المكان  لتعقيم  الــمــحــددة  الــمــدة  عــن 
الجهاز  بين  المسافة  وُبعد  والمدة  المساحة 
وآخر نقطة في المكان، وكلما قربت المسافة 
مــن الــجــهــاز قــلــت الــفــتــرة الــمــطــلــوبــة لتعقيم 
وتطهير المكان وبالعكس، كلما كانت المسافة 

بعيدة زادت المدة المطلوبة لتعقيم المكان.
الــجــهــاز بشكل  اســتــخــدام  بالفعل  تــم  هــل 

عملي؟ وفي أي دولة؟

الــدول،  من  العديد  في  مستخدم  الجهاز 
منها الدولة المصنعة مثل الدنمارك واليابان، 
الشركة  مــع  تايلند  مملكة  تــعــاقــدت  ومــؤخــًرا 
المصنعة لتثبيت الجهاز في جميع المدارس، 
وكــذلــك تــولــت حــكــومــة تــايــلــنــد إمــكــانــيــة بناء 
مصنع لديها لتصنيع الجهاز محلًيا نظًرا إلى 
لتأمين  األجــهــزة  مــن  كبير  عــدد  إلــى  حاجتها 

سامة جميع المدارس مستقبًا.
ــا فــي  ــ ــًي ــمــ ــاز رســ ــهــ ــجــ ــم تـــســـجـــيـــل الــ ــ ــل تـ ــ هـ
ــو مـــتـــوافـــر لـــلـــشـــراء مــن  ــريـــن؟ وهـــــل هــ ــحـ ــبـ الـ
الشخصي في  واالســتــخــدام  األشــخــاص  ِقــَبــل 

المنازل؟
الــبــحــريــن ودول  الـــحـــصـــري فـــي  الـــوكـــيـــل 
ــرو لــلــحــلــول،  الــخــلــيــج الــعــربــيــة شـــركـــة تــــوب بــ
والشركة في طور استكمال اإلجراءات لتسجيل 
الحكومية  الــهــيــئــات  مـــن  وتــرخــيــصــه  الــجــهــاز 
ــه تــمــت تــجــربــة الــجــهــاز في  ــى أنـ بــاإلضــافــة إلـ
عدد من المرافق والمراكز الصحية من خال 
أخذ مسحات من األسطح واألماكن قبل وبعد 
من  مذهلة  النتائج  وكانت  الجهاز،  استخدام 
وتطهير  تعقيم  أظــهــرت  الــتــي  النتائج  خــال 
لفترات  استخدامه  بعد  كامل  بشكل  المكان 

وأوقات بسيطة.
الستكمال  األخيرة  المراحل  في  الشركة 
تــســجــيــل الــمــنــتــج رســمــًيــا فـــي الــبــحــريــن، وتــم 
الرسمية،  الجهات  مــن  العديد  مــع  الــتــواصــل 
الــمــدارس  فــي  تــوفــيــره  مــن  نتمكن  أن  ونــأمــل 
لتوفير بيئة آمنة لعودة الطلبة إلى المدارس 

مع بداية العام الدراسي المقبل.
ما هو حجم الجهاز وما مواصفاته؟

تصنيعه  وباإلمكان  نسبًيا،  صغير  الجهاز 
الــذي  المكان  ليناسب  وأشــكــال  أحــجــام  ة  بــِعــدَّ
قياس  الجهاز  تثبيت  قبل  ويتم  فيه،  سُيثبت 
محاكاة  آلية  باستخدام  الموجودة  المساحة 
الــجــهــاز  لتثبيت  مــكــان  أفــضــل  تــحــديــد  لــيــتــم 
وعدد األجهزة المطلوبة في كل مكان بحسب 
عن  التفاصيل  كــافــة  تقديم  ويــتــم  المساحة، 

الفترات المطلوبة الستكمال تعقيم المكان.

UV222 األشعة فوق البنفسجية اآلمنة.. التقنية األحدث لتعقيم األماكن واألسطح

 جهاز يعمل وفقا للمعايير والإر�شادات الدولية ي�شمن تعقيم مكتبك في دقائق

حل تكنولوجي للتغلب على التحديات التي نمر بها لخلق بيئة �شحية اآمنة

الدكتور ق�شي زباري: الجراحة الحل الأمثل لإ�شالح

 ال�شعف الع�شلي واإزالة الفتاق

حرارة ال�شم�س 
الشديدة  الحر  وعــادت معه موجة  الصيف  وصل فصل 
بعض  فــي  تصل  إنــهــا  الــعــالــم حتى  دول  تغمر معظم  الــتــي 
األحيان إلى معظم دول أوروبا، ويتخذون خدمات الطوارئ 

وأعلى درجات التأهب لمواجهة الموجات الحارة.
نتخذ  لــم  إذا  كبيرا  خطرا  تمثل  الشديدة  الــحــرارة  إن 
لدى  بكثرة  الشمس  ضــربــة  تــحــدث  فقد  احتياطنا،  كــامــل 
العمال الذين يعملون لمدة طويلة في درجات حرارة عالية 
كــمــا أن األطـــفـــال، وكــبــار الــســن، ومــرضــى الــقــلــب والــســكــري 
والذين لم يألفوا األجواء عالية الحرارة يكونون اكثر عرضة 
للمخاطر،  تعرًضا  أكــثــر  أيــًضــا  والــريــاضــيــون  بــهــا،  لإلصابة 
ــدة بــفــعــل الــنــشــاط  ــ ــرارة زائـ ــ وذلــــك ألن أجــســادهــم تــنــتــج حـ

العضلي.
تنظيم  مــركــز  اخــتــال  نتيجة  الشمس  تــحــدث ضــربــة   
الحرارة بالمخ مما يؤدي إلى فشل الجسم في التحكم في 
التلطيف  فــي  الــعــرق  ويفشل  بشدة  فترتفع  حــرارتــه،  درجــة 
 15-10( جـــدا  وقـــت قصير  خـــال  تــحــدث  قــد  العملية  هـــذه 
دقيقة( وينتج عنها مشاكل خطيرة إذا لم يسعف المصاب 
فورًا حيث تؤدي إلى هبوط يؤثر على كافة أعضاء الجسم.

 وتــتــوقــف خـــطـــورة الــحــالــة ومــضــاعــفــاتــهــا عــلــى ســرعــة 
إسعاف وعاج المصاب.

 وتشتمل األعــراض على ارتفاع شديد في درجة حرارة 
أكثر من 40 درجة مئوية، مع صداع شديد ودوخة،  الجسم 
واحـــمـــرار الــجــلــد وتــوقــف الـــعـــرق، ســرعــة الــنــبــض والــنــفــس، 

الرغبة في القيء وفقدان الوعي وتشنجات عصبية.
ــرورة شـــرب الـــمـــاء والــســوائــل  ــ ويـــشـــدد أطــبــاؤنــا عــلــى ضـ
وخاصة لكبار السن حتى ال يتعرضوا للكثير من المشاكل 

أولها الجلطات، فأرجوكم انتبهوا جيدا لهم.
ولتفادي خطر حرارة الشمس يمكنك تجنب التعرض 
ألشعة الشمس مباشرة وقت الظهيرة، االستراحة في مكان 
مظلل وبـــارد، اإلكــثــار مــن الــخــضــراوات والــفــواكــه لتعويض 
األمـــــاح والـــمـــعـــادن الــمــفــقــودة فـــي الـــعـــرق والـــتـــي تــحــتــوي 
القطنية  المابس  ارتـــداء  مــاء،  وزنها  نصف  من  أكثر  على 
الفضفاضة واختيار األلوان الفاتحة، تغطية الرأس بقبعة، 

شرب السوائل. 
تتنوع  مــدار محدد، وعلى هذا  تــدور في  الكرة األرضية 
في  والتنوع  المناخية،  للحالة  تبعًا  وتختلف  به  الفصول 
في  االستمرار  أن  بنا، حيث  بالغة  رحمة  السنة هي  فصول 

حالة واحدة في الحياة شيء رتيب قد ال نحتمله. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

تحت �شعار »جرعات من نور« فعالية الناجين من ال�شرطان لل�شنة العا�شرة 
أقــيــمــت يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي فــعــالــيــة الــنــاجــيــن من 
جرعات  شعار  تحت  التوالي  على  العاشرة  للسنة  السرطان 
الــذي  زيــنــب مــحــمــد،  للكاتبة  كــتــاب  بــاســم  تيمنا  الــنــور  مــن 
مرض  مــن  الناجين  لبعض  بــطــوالت  قصص  على  يحتوي 

السرطان.
ــرح الــدكــتــور نــبــيــل تــمــام اســتــشــاري جــراحــة االنــف  وصــ
في  بـــدأت  الــفــكــرة  بــأن  الفعالية  ومنظم  والحنجرة  واالذن 
الــوقــت والــنــاجــون يحتفلون  أمــريــكــا عــام 1987 ومــنــذ ذلــك 
إلى  الفعالية  وتهدف  بالحياة.  االحتفاء  بهدف  اليوم  بهذا 
وهزيمته  محاربته  أجــل  من  السرطان  بمرض  الوعي  نشر 
ونشر ثقافة الحياة بعد تشخيص مرض السرطان والدعم 
المعنوي للعوائل التي اصيب أحد أفرادها بالسرطان، وإبراز 

القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.
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يـــعـــتـــبـــر الـــفـــتـــق مـــــن األمــــــــراض 
أعــراض  فــي  تتسبب  والــتــي  الشائعة 
مؤلمة ومزعجة للمريض، وإذا تركت 
وقــد  الــمــشــكــلــة،  زادت  عـــاج  دون  مــن 

تعرض حياة المريض للخطر. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــكــتــور 
ــاري الــجــراحــة  ــشـ ــتـ قــصــي زبــــــاري اسـ
العامة بمركز الجنان الطبي نتعرف 
أنــواع الفتاق وأعراضه وأحــدث طرق 
عاجه. ما هو الفتاق؟ و ما أسبابه؟ 
الفتاق هو عبارة عن انتفاخ يبرز 
من خال جدار البطن أو في الجنب 
او خال الحجاب الحاجز، وهو ناتج 
عـــن ضــعــف فـــي الــعــضــات قـــد يــكــون 
نتيجة  أو  العمر  تقدم  مــع  أو  والديـــا 
نتيجة  أو  المستمر  العضلي  للشد 
زيــادة ضغط  أو بسبب  شــدة خارجية 
الــبــطــن الـــداخـــلـــي كــمــا يـــحـــدث عند 
إلى  إذ يحتاجون  البروستات  مرضى 
جهد كبير أثناء التبول للتغلب على 

االنسداد البولي بسبب البروستات.
الفتاق  حــاالت  نشاهد  قــد  أيضا 
عــنــد مــرضــى الــســمــنــة الــمــفــرطــة او 
ــاك الــمــزمــن وعــنــد الــمــرضــى  االمـــسـ
المزمن  السعال  مــن  يعانون  الــذيــن 
وعند المدخنين، وهذا كله ناتج عن 
زيادة الضغط داخل البطن ما يسبب 
ــروز أعــضــاء داخــلــيــه أو جـــزء منها  بــ
ــذا الــضــعــف فـــي الــعــضــات  خــــال هــ
فــي جسم  ورمـــة خــارجــيــة  على شكل 
بها  يــحــس  ال  داخــلــيــة  أو  الــمــريــض 

الشخص المصاب مثل فتق الحجاب 
الحاجز.

ما أنواع الفتاق؟
الفتاق  مــن  كثيرة  أنـــواع  هنالك 
المنطقة  أو  الــســرة  فــي  يــكــون  قــد  إذ 
البطن  أعلى  الشرسوفية  او  األريــبــة 

داخلية  ذكــرنــا  كما  أو  الجنب  فــي  أو 
في الحجاب الحاجز وقد يكون فتقا 
جراحيا يبرز من خال جرح عملية 

سابقة.
ما هي األعراض؟

هــنــاك  أن  الـــمـــريـــض  ســـيـــاحـــظ 

انــتــفــاخــا فـــي مــنــطــقــة مـــن جــســمــه، 
مع  ويصغر  يكبر  قــد  االنتفاخ  وهــذا 
الحركة او السعال أو العطاس وأثناء 
الحاالت  هــذه  في  يــزداد  إذ  الضحك 
ــل الـــبـــطـــن مــــا يــدفــع  ــ ــ الـــضـــغـــط داخـ
باألحشاء خارج البطن عبر الضعف 
ــي الـــعـــضـــات وعـــنـــدمـــا يــســتــرخــي  فــ
الـــمـــريـــض أو يــســتــلــقــي عــلــى ظــهــره 
يختفي هذا االنتفاخ أو يقل حجمه.

االنــتــفــاخ موجودا  هــذا  قــد يكون 
مــنــذ الــــــوالدة أو يـــحـــدث عــنــد تــقــدم 
القسم  الحالتين  كلتا  وفــي  الــعــمــر، 
االكــبــر مــن الــمــرضــى ال يــعــانــون من 
أية اعراض ما عدا االنتفاخ الذي قد 
يكون صغيرا او كبيرا، بينما قد يعاني 
الــقــســم الــقــلــيــل االخــــر مـــن أعـــراض 
مثل االلم واإلمساك وانتفاخ البطن، 
وقد ياحظ البعض أن هذا االنتفاخ 
أصــبــح ثــابــتــا بــالــحــجــم ومــؤلــمــا، أي 
االسترخاء  عند  حجمه  يقل  ال  انــه 
يــعــنــي أن  قـــد  أو االســـتـــلـــقـــاء، وهـــــذا 
الفتق وهو  هــذا  انــســدادا في  هنالك 
حيث  وأخطرها  الفتاق  مشاكل  أكبر 

تحتاج إلى تداخل جراحي طارئ.
اذا ما هو العاج؟

فــــي حـــالـــة االطــــفــــال والـــشـــبـــاب 
يــــفــــضــــل الـــــــجـــــــراحـــــــون الـــعـــمـــلـــيـــة 
الجراحية إلصاح الضعف العضلي 
ــة الــفــتــاق، وبـــصـــورة عــامــة فــإن  ــ وإزالـ
العملية  هـــو  لــلــفــتــاق  عــــاج  افـــضـــل 
الجراحية مع وجود بعض العاجات 

ــزام  الــتــحــفــظــيــة مــثــل اســـتـــخـــدام حـ
الــفــتــق الـــــذي يــســتــخــدم لــلــمــرضــى 
تمنعهم  أمــراض  من  يعانون  الذين 
من اإلجراء الجراحي، وهذا العاج 
التحفظي فقط يخفف من أعراض 

الفتاق ومحاولة منع زيادة حجمه.
الحسبان  فــي  نــضــع  أن  ويــجــب   
يــبــقــى مـــوجـــوًدا عند  الــفــتــق قـــد  أن 
بـــأي  الــتــســبــب  دون  ــن  مــ ــريـــض  ــمـ الـ

مشكلة سنين عديدة.
 ولــكــن فــي الــمــقــابــل قــد تحدث 

مضاعفات بين ليلٍة وضحاها.
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى الــ
ونحن  طويلة  القائمة  الــجــراحــيــة، 
نهدف  ولكننا  االن،  بــصــددهــا  لسنا 
ــذه الــحــالــة  ــ ــول هـ ــ ــى الـــتـــوعـــيـــة حـ ــ الـ
وأهمية سرعة مراجعة الطبيب عند 

ماحظتها.
ــتـــق الـــحـــجـــاب  ــى فـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
إذا كان  الحاجز يمكن عاجه طبًيا 
الفتاق صغيرا حيث يعطى المريض 
ــعــــضــــات أســـفـــل  أدويـــــــــة لـــتـــقـــويـــة الــ
المريء مع إنقاص الوزن واستخدام 
بالنسبة  أمـــا  نــظــام غــذائــي صــحــي. 
الكبير  الحاجز  الحجاب  فتاق  إلــى 
أعــراض مستمرة فهذا  أو مع وجــود 
يحتاج الى تدخل جراحي بعد عمل 
بــعــض الــفــحــوصــات الــخــاصــة مثل 
ــة الــحــامــضــيــة أســفــل الــمــريء  ــ دراسـ
ــلـــمـــريء والـــمـــعـــدة  ــل مـــنـــظـــار لـ ــمـ وعـ

ودراسة العضات أسفل المريء.

على الرغم من أننا اصبحنا على مشارف 
االنــتــهــاء مــن جــائــحــة كـــورونـــا ولــكــن ال يعرف 
ومــع ظهور  انتهائها،  موعد  اليقين  وجــه  على 
فـــيـــروســـات جـــديـــدة أصــبــحــنــا االن أكــثــر وعــيــا 
األشــيــاء  تعقيم  بطريقة  يتعلق  فيما  وحـــذرا 
التي نامسها في بيئتنا المحيطة ونبحث عن 
الطرق الفعالة والمضمونة لخلق بيئة صحية 

من حولنا ألنفسنا وألسرتنا..
البنفسجية  فــــوق  األشـــعـــة  تــقــنــيــة  تــعــتــبــر 
تكنولوجيا موجودة حالًيا في  )يو في( أحدث 
وتطهير  بتعقيم  معنية  أماًنا،  وأكثرها  العاَلم 

األسطح والهواء، ومقاومة العدوى.
ــود دولـــيـــة  ــهـ ــاج جـ ــتـ ــي فــــي الــحــقــيــقــة نـ ــ وهـ
يــابــانــي من  اخـــتـــراع  بـــبـــراءة  مــشــتــركــة، تمثلت 
شركة أوشو )ushio( وبدعم وتطوير من جامعة 
تصنيع  وأيــًضــا  العريقة،  األمريكية  كولومبيا 
شركة  مــن  مساهمة  فــي  ل  تمثَّ نوعي  دنماركي 
من  مــدعــومــة   )UVMEDICO( ميدكيو  يــوفــي 

الحكومة الدنماركية. 
محمد  المهندس  مــع  الــحــوار  يلي  وفيما 
 Top Pro( لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  فــــوزي 

.)Solutions
آمنة لصحة  البنفسجية  فوق  األشعة  هل 

اإلنسان؟
تلعب تقنية الطول الموجي 222 دورا مهما 
البنفسجية  فــوق  أن األشــعــة  الــرغــم مــن  فعلى 
لها تأثير ضار على الجلد وشبكية العين فإنه 
تــكــون آمــنــة ولــيــس لها أي تأثير  هــذه األشــعــة 

سلبي على صحة اإلنسان. 
ـــذا الــــطــــول الــمــوجــي  ــار هــ ــبـ ــتـ ــم اخـ ـــد تــ وقــ
لــســنــوات تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 20 ســنــة مـــن ِقــِبــل 
شــركــة أوشــــو الــيــابــانــيــة، لــلــتــأكــد مــن ســامــتــه، 
المباشرة  لــه قبل  آثـــار ضـــارة  أي  وعـــدم وجـــود 

بتصنيعه والموافقة على استخدامه.
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ظـــهـــرت قــبــل انــتــشــار 
جائحة كورونا، وكان استخدامها مقتصرا على 
الــمــجــال الــطــبــي، ولــكــن مـــع ظــهــور الــجــائــحــة 
وسهلة  آمنة  وجــود حلول  إلــى  الحاجة  ازدادت 

ع الناس، وبالتعاون  لتعقيم وتطهير أماكن تجمُّ
إطاق  تم  البحوث  خــال  من  الجامعات  بين 
المنتج وتالًيا استخدامه في األماكن األخرى، 
وتــوفــيــره لــاســتــخــدام الــعــام والــتــجــاري؛ إذ إن 
ومــع  يــومــي  بشكل  اســتــخــدامــه  يمكن  المنتج 

وجود الناس في نفس المكان.
كيف يعمل جهاز UV222 للتعقيم؟

الصادرة من األشعة  الموجية  إن األطوال 
حجب  في  بالسرعة  تمتاز  البنفسجية  الفوق 
فــيــروس كــــوف-2 )الــمــصــدر الــرئــيــســي لكوفيد 
-19( والعديد من الكائنات المجهرية الشائعة 
الــمــســبــبــة لـــأمـــراض والــمــتــنــقــلــة جــــًوا أو عن 
طريق األسطح مثل البكتيريا والعفن الفطري 
الفائقة  البكتيرية  الكائنات  وحتى  والجراثيم 

.)MRSA( المقاومة للمضادات الحيوية
يقوم مصباح )يوفي 222( على تكنولوجيا 
بأمان  واألسطح  الجو  لتعقيم  وفعالة  جديدة 

في جميع المناطق ومع وجود األشخاص. 
الجهاز  أن  التقنية  هــذه  يميز  مــا  أن  كما 
كيميائية  مـــواد  الســتــخــدام  يحتاج  وال  عملي 

إلى  تحتاج  التي  التقليدية  التعقيم  طــرق  أو 
إخـــاء الــمــكــان وإغــاقــه فــتــرة مــن الــزمــن بعد 

التعقيم لضمان التطهير بشكل جيد.
ــاز يــعــتــبــر وســـيـــلـــة نــوعــيــة  ــهـ ــجـ الـ إن هـــــذا 
ــات الــشــائــعــة  ــروســ ــيــ ــفــ ــار الــ ــتــــشــ لـــلـــتـــصـــدي النــ
باألمراض  االصابة  وتقليص خطر  والجديدة 
الناتجة عنها. وبذلك يعتبر المصباح )األشعة 
فوق البنفسجية 222( حا تكنولوجيا للتغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الـــتـــي نــمــر بــهــا بــســبــب وبـــاء 

كوفيد.
كيف نستفيد من استخدام الجهاز؟

إن تثبيت جهاز )يوفي 222( في مكتبك أو 
أي مكان آخر في عملك، يضمن لك بيئة عمل 
من  خالية  آمنة  اســتــراحــة  وفــتــرة  واجتماعات 
الفيروسات، إذ إن هذا الجهاز يوفر لك إمكانية 
لتعقيم  الــمــطــلــوبــة  الــزمــنــيــة  الـــفـــتـــرة  قـــيـــاس 
المصممة  المحاكاة  جهاز  باستخدام  المكان 
لقياس الوقت الضروري للتطهير، وفي العادة 
ال يتجاوز مسحه لغرف االجتماعات الصغيرة 

أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة. 

يعمل  الـــذي   222 يــوفــي  جــهــاز مصباح  إن 
يضمن  الــدولــيــة  واإلرشــــــادات  للمعايير  وفــًقــا 
الصغيرة  اجتماعاتك  غرفة  أو  مكتبك  تعقيم 
يؤمن  مــا  المكان،  استعمال  وبعد  وأثــنــاء  قبل 
ويوفر  الميكروبات،  آمنة وخالية من  بيئة  لك 

إمكانية عقد لقاءات سليمة من العدوى.
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــات فـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا أهــــــم االسـ ــ مـ

الصحي؟
أواًل: سيارات اإلسعاف.

بشكل  اإلســعــاف  ســيــارات  تستخدم  عندما 
من  يقلل  فــإنــه   ،)222nm-Far UVC( منتظم 
خــطــر تــلــوث الــمــرضــى والــمــصــابــيــن وبــالــتــالــي 
يــحــد مـــن انـــتـــشـــار األمـــــــراض الــمــعــديــة مثل 

Covid-19 في سيارة اإلسعاف.
ثانًيا: غرفة العمليات.

دوًرا  الــجــهــاز  يلعب  الــعــمــلــيــات،  غــرفــة  فــي 
والموظفين  المرضى  صحة  حماية  في  مهًما 
مـــن خــــال تــقــلــيــل مــخــاطــر إصـــابـــة الــمــريــض 
غرفة  في  الميكروبات  انتشار  لمنع  بالعدوى. 
ــات الــســامــة  ــ الــعــمــلــيــات، لــضــمــان أقــصــى درجـ

للمرضى والعاملين من حيث اإلصابة.
ثالًثا: معدات المستشفيات.

بانتظام  المستشفيات  تعقيم معدات  يتم 
باستخدام 222 نانومتر اآلتي من األشعة فوق 
البنفسجية لخلق بيئة أكثر موثوقية للمرضى 
اليوم يمكنك حماية نفسك من  والموظفين. 
البكتيرية  ــراض  األمــ تسببها  الــتــي  ــراض  األمــ
 Far( تقنية  باستخدام  الفيروسية  الــعــدوى  أو 

222nm-UVC( - الخاصة بنا.
ــرى لــجــهــاز  ــ ــات أخــ ــدامـ ــتـــخـ ــاك اسـ ــنـ هــــل هـ

UV222 أو أماكن أخرى؟
نعم باإلمكان استخدام الجهاز في جميع 
األماكن العامة وخصوًصا في المدارس وداخل 
وخالية  آمنة  بيئة  لتأمين  الدراسية  الصفوف 
مـــن الــــعــــدوى، مـــا يــتــيــح ســرعــة عــــودة الطلبة 
الطبيعية،  للحياة  وعودتهم  الدراسة  لمقاعد 
كما أن باإلمكان تثبيت الجهاز داخل الحمامات 

والمقاصف حيث تكثر طرق انتشار العدوى.
ــاز فــي  ــهــ ــجــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــكـــن اسـ كــــذلــــك يـــمـ
وفق  الطعام  تقدم  التي  وخصوًصا  المطاعم 
نظام البوفيه إذ إن الجهاز يمثل الحل األمثل 
لــتــعــقــيــم األســـطـــح والــمــحــافــظــة كـــذلـــك على 
الــتــلــوث، بــل ويشمل جميع  ســامــة األكـــل مــن 
والمجمعات  المطارات  مثل  األخــرى  األمــاكــن 
التجارية والصاالت المغلقة وغرف التجمعات 
مستوى  في  ستكون  التي  المؤتمرات  وقــاعــات 
أمان متقدم من العدوى باستخدام جهاز يوفي 

.222
ما هو الوقت الكافي لتعقيم المكان؟ 

إرشادي  جهاز يوفي 222 مرفق معه دليل 
بحسب  المكان  لتعقيم  الــمــحــددة  الــمــدة  عــن 
الجهاز  بين  المسافة  وُبعد  والمدة  المساحة 
وآخر نقطة في المكان، وكلما قربت المسافة 
مــن الــجــهــاز قــلــت الــفــتــرة الــمــطــلــوبــة لتعقيم 
وتطهير المكان وبالعكس، كلما كانت المسافة 

بعيدة زادت المدة المطلوبة لتعقيم المكان.
الــجــهــاز بشكل  اســتــخــدام  بالفعل  تــم  هــل 

عملي؟ وفي أي دولة؟

الــدول،  من  العديد  في  مستخدم  الجهاز 
منها الدولة المصنعة مثل الدنمارك واليابان، 
الشركة  مــع  تايلند  مملكة  تــعــاقــدت  ومــؤخــًرا 
المصنعة لتثبيت الجهاز في جميع المدارس، 
وكــذلــك تــولــت حــكــومــة تــايــلــنــد إمــكــانــيــة بناء 
مصنع لديها لتصنيع الجهاز محلًيا نظًرا إلى 
لتأمين  األجــهــزة  مــن  كبير  عــدد  إلــى  حاجتها 

سامة جميع المدارس مستقبًا.
ــا فــي  ــ ــًي ــمــ ــاز رســ ــهــ ــجــ ــم تـــســـجـــيـــل الــ ــ ــل تـ ــ هـ
ــو مـــتـــوافـــر لـــلـــشـــراء مــن  ــريـــن؟ وهـــــل هــ ــحـ ــبـ الـ
الشخصي في  واالســتــخــدام  األشــخــاص  ِقــَبــل 

المنازل؟
الــبــحــريــن ودول  الـــحـــصـــري فـــي  الـــوكـــيـــل 
ــرو لــلــحــلــول،  الــخــلــيــج الــعــربــيــة شـــركـــة تــــوب بــ
والشركة في طور استكمال اإلجراءات لتسجيل 
الحكومية  الــهــيــئــات  مـــن  وتــرخــيــصــه  الــجــهــاز 
ــه تــمــت تــجــربــة الــجــهــاز في  ــى أنـ بــاإلضــافــة إلـ
عدد من المرافق والمراكز الصحية من خال 
أخذ مسحات من األسطح واألماكن قبل وبعد 
من  مذهلة  النتائج  وكانت  الجهاز،  استخدام 
وتطهير  تعقيم  أظــهــرت  الــتــي  النتائج  خــال 
لفترات  استخدامه  بعد  كامل  بشكل  المكان 

وأوقات بسيطة.
الستكمال  األخيرة  المراحل  في  الشركة 
تــســجــيــل الــمــنــتــج رســمــًيــا فـــي الــبــحــريــن، وتــم 
الرسمية،  الجهات  مــن  العديد  مــع  الــتــواصــل 
الــمــدارس  فــي  تــوفــيــره  مــن  نتمكن  أن  ونــأمــل 
لتوفير بيئة آمنة لعودة الطلبة إلى المدارس 

مع بداية العام الدراسي المقبل.
ما هو حجم الجهاز وما مواصفاته؟

تصنيعه  وباإلمكان  نسبًيا،  صغير  الجهاز 
الــذي  المكان  ليناسب  وأشــكــال  أحــجــام  ة  بــِعــدَّ
قياس  الجهاز  تثبيت  قبل  ويتم  فيه،  سُيثبت 
محاكاة  آلية  باستخدام  الموجودة  المساحة 
الــجــهــاز  لتثبيت  مــكــان  أفــضــل  تــحــديــد  لــيــتــم 
وعدد األجهزة المطلوبة في كل مكان بحسب 
عن  التفاصيل  كــافــة  تقديم  ويــتــم  المساحة، 

الفترات المطلوبة الستكمال تعقيم المكان.

UV222 األشعة فوق البنفسجية اآلمنة.. التقنية األحدث لتعقيم األماكن واألسطح

 جهاز يعمل وفقا للمعايير والإر�شادات الدولية ي�شمن تعقيم مكتبك في دقائق

حل تكنولوجي للتغلب على التحديات التي نمر بها لخلق بيئة �شحية اآمنة
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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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تابع تنفيذ خطة التعايف االقت�صادي.. جمل�س الوزراء:

ال��ب��ي��ئ��ي��ة واإق������رار خ��ط��ة الت�صجري امل����ب����ادرات  ت��ب��ّن��ي  ا���ص��ت��م��رار 

اأكد املجل�س ا�ستمرار  بعد ذلك 

مملكة البحرين يف تبّني املبادرات 

على  املحافظة  ثقافة  تكر�س  التي 

وذلك  ا�ستدامتها،  و�سمان  البيئة 

اليوم  مبنا�سبة  التنويه  �سوء  يف 

للبيئة. العاملي 

باإعالن  املجل�س  ــب  رّح ثــم 

العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث 

هان�س  اليمن  اإىل  املتحدة  لالأمم 

الهدنة  فرتة  متديد  غروندبرغ 

ال�سقيقة  اليمنية  اجلمهورية  يف 

لبنود  وفًقا  اإ�سافيني،  ل�سهرين 

دخل  ــذي  ال الأ�سا�سي  التــفــاق 

اأبريل  من  الثاين  يف  التنفيذ  حيز 

�سياق  يف  تاأتي  والتي  املا�سي، 

اململكة  عنها  اأعلنت  التي  املبادرة 

يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

الأزمــة  لإنهاء  2021م  مار�س 

�سلمية  ت�سوية  عــر  اليمنية 

اأن  يف  اأمله  عن  معرًبا  �ساملة، 

اإنهاء  يف  املــبــادرة  هــذه  ت�سهم 

اإىل  الــتــو�ــســل  ـــم  ـــرب ودع احل

وم�ستدام  �سامل  �سيا�سي  حــّل 

الأمن  يحقق  مبا  اليمنية،  لالأزمة 

ربوع  يف  وال�سالم  وال�ستقرار 

ال�سقيق. اليمن 

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

املذكرات  على  املوافقة  اأولً: 

التالية:

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون 

باإن�ساء  ــرار  ق م�سروع  ب�ساأن 

الوطني  العمل  فريق  وت�سكيل 

ال�سارية،  ــس  ــرا� الأم ملكافحة 

ا�ستمرار  دعم  اإىل  تهدف  والتي 

ملكافحة  املعنية  اجلهات  جهود 

هذه الأمرا�س.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون 

بــاإعــادة  ــرار  ق م�سروع  ب�ساأن 

ملنظمة  الوطنية  اللجنة  ت�سكيل 

تخت�س  والتي  العاملية،  التجارة 

التي  التفاقيات  وحتليل  بدرا�سة 

وبحث  الدولية  التجارة  حتكم 

الت�سريعات  مع  توافقها  مــدى 

الوطنية.

املالية  ـــر  وزي ــرة  ــذك م  .3

منح  ب�ساأن  الوطني  والقت�ساد 

ال�سيادة  ال�سوي�سري حق  الحتاد 

على معلومات امل�سرتكني التابعني 

ال�سحابية  مراكز احلو�سبة  له يف 

القائمة يف مملكة البحرين.

الأ�سغال  ــر  وزي مذكرة   .4

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

حول  مت  مــا  ب�ساأن  الــعــمــراين، 

مملكة  يف  الت�سجري  خطة  تنفيذ 

مع  متا�سًيا  ــك  وذل البحرين، 

التزامات مملكة البحرين باتفاقية 

الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري 

.)cop26( املناخ

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون 

اقرتاح  على  احلكومة  رد  ب�ساأن 

جمل�س  ــن  م ــوع  ــرف م بــقــانــون 

النواب.

من  علًما  املجل�س  اأخــذ  بعدها 

املرفوعة  الوزارية  التقارير  خالل 

يف  امل�ساركة  ب�ساأن  ـــوزراء  ال من 

للمجل�س   )152( ــدورة  ال اجتماع 

لدول  التعاون  ملجل�س  ـــوزاري  ال

يف  وامل�ساركة  العربية،  اخلليج 

اأعمال الأ�سبوع اخلتامي ملوؤمتر القمة 

املعلومات،  جمتمع  حول  العاملية 

ال�سحة  اأعمال جمعية  وامل�ساركة يف 

العاملية 75 واأعمال املجل�س التنفيذي 

ملنظمة ال�سحة العاملية للدورة 151.

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

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

خالل الجتماع، تابع املجل�س ما مت على �سعيد تنفيذ خطة التعايف القت�سادي، التي 

املذكرة  ا�ستعرا�س  �سوء  يف  وذلك   ، متكامالاً ا  برناجماً  27 ت�سم  اأولويات   5 على  ترتكز 

املرفوعة بهذا اخل�سو�س من اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية والتوازن املايل 

العمل  واأن  27 ت�سمنته اخلطة،  اأ�سل  ا من  برناجماً  16 النتهاء من  اأنه مت  اأظهرت  والتي 

املوؤ�سرات  اأن  اأظهرت  القادمة، كما  الفرتة  ا خالل  11 برناجماً النتهاء من تنفيذ  جاٍر على 

العمل  نتائج  تعك�سها  والتي  القطاعات  العديد من  اإيجابياًا يف  ا  ارتفاعاً القت�سادية �سجلت 

يف امل�سارات املختلفة التي مت تنفيذها، حيث اأ�ساد املجل�س باجلهود التي مت بذلها على هذا 

ال�سعيد بروح الفريق الواحد من قبل اجلميع واأكد اأهمية موا�سلة العمل بتكاتف اجلميع 

ا بالتعاون البنّاء بني ال�سلطتني التنفيذية  من اأجل الو�سول للنتائج املرجوة من اخلطة، منوهاً

والت�سريعية وبدور القطاع اخلا�س يف تنفيذ اأولويات خطة التعايف القت�سادي وبراجمها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12113/pdf/INAF_20220607010536377.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/964504/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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حتية وتقدير لط�قم م�ست�سفى امللك حمد اجل�معي

م�شت�شفى  اإدارة  جمل�س  الأع�شاء  والتقدير  بال�شكر  اأتقدم   

والتمري�شي  الطبي  للطاقم  اجلزيل  وال�شكر  اجلامعي  حمد  امللك 

العيون  عيادة  اأطباء  بالذكر  واأخ�س  حمد،  امللك  م�شت�شفى  يف 

وامل�شالك البولية واالأمرا�س اجللدية، على املجهود الكبري املبذول 

يف عنايتهم بجميع املر�شى دون ا�شتثناء. 

بعد اقرتابي اإىل ال�شن الـ80 اأعاين من عدة اأمرا�س ال�شيخوخة: 

الدمعية،  القناة  ان�شداد  مع  والب�شر  ال�شمع  �شعف  االأذن،  طنني 

منو الرمو�س داخل العني الذي ي�شبب يل التهاب العني وت�شوي�س 

االأنفية والبلغم، وامل�شالك  التهاب اجليوب  اإىل  باالإ�شافة  الروؤية، 

البولية واجللدية. 

العني،  ارتفاع �شغط  ب�شبب  �شبتمرب 2002  تقاعدي يف  بعد 

وبعد   .2010 عام  الي�شرى  االأذن  يف  االأذن  طنني  بداء  اأ�شبت 

الدكتور وليد جناحي  اأخربين  امللك حمد  فحو�شات يف م�شت�شفى 

اأن ال عالج لطنني االأذن. 

اأ�شكر الدكتور وائل وجيه الذي �شاعدين يف عالج مر�س  كما 

انحراف االأهداب )منو الرمو�س داخل العني(، وذلك باإزالة رمو�س 

عيني كل �شهر بدالً من كل �شهرين؛ والدكتور زياد طارق واالأطباء 

اأ�شعر  حيث  معاناتي  وتخفيف  معاجلتي  يف  البولية  امل�شالك 

بالتح�شن الكبري، بعد تغيري اأقرا�س »اأومنيك« اإىل »فلوماك�س اإم 

اآر«؛ وطبيب االأمرا�س اجللدية الدكتور مازن عقيل على رعايته، 

والتخفيف من معاناتي، والتح�شن امل�شتمر.

والدعاء  ال�شكر  كل  املر�شى  جميع  ومن  منا  لكم  اخلتام  ويف 

بالتوفيق يف عملكم االإن�شاين الرائع يف خدمة املجتمع. 

حممد علي ح�سني

اأن��سد ويل العهد رئي�س الوزراء ح�سويل 

على موافقة مبدئية من الإ�سك�ن

نحن عائلة مواطن بحريني ننا�شد ب�شدة �شاحب ال�شمو 

امللكي ويل العهد االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه م�شاعدة ابننا يف احل�شول على املوافقة املبدئية من 

وزارة االإ�شكان ملنزل )فئة مزايا( حيث تلقى خطاب اإنذار 

وزارة  مراجعة  وبعد  املنزل،  ب�شحب  العقار  �شاحب  من 

االإ�شكان مرات عديدة منذ تقدمي الطلب )قبل اأكرث من �شتة 

توا�شل  وبرنامج  ال�شحافة  عرب  العون  طلب  وقد  اأ�شهر( 

دون احل�شول على اأية نتيجة.

ومت  مدة  من  العقد  فرتة  انتهت  الوقت  هذا  كل  وبعد 

�شاحب  رفع  اأن  بعد  جديد  وبعقد  اأخرية  فر�شة  اإعطاوؤه 

العقار �شعر املنزل م�شيًفا 7 اآالف دينار عن �شعره ال�شابق 

وزارة  من  املبدئية  املوافقة  على  احل�شول  عدم  ب�شبب 

االإ�شكان بحجة اأن الطلب قيد التدقيق، علًما باأنه م�شتوٍف 

جلميع �شروط احل�شول على برنامج مزايا.

وقد �شارفت املهلة الزمنية الثانية التي مت اإعطاوؤها له 

املبدئية،  املوافقة  على  احل�شول  دون  ا  اأي�شً االنتهاء  على 

منا�شدة  نكرر  احلل  �شبل  علينا  تقطعت  اأن  وبعد  واالآن 

�شموكم الكرمي اأن ت�شاعد ابننا يف هذا الو�شع البائ�س وهو 

يف مقتبل احلياة.

اإن اهتمامكم الكرمي يعك�س خطة حكومتنا الر�شيدة يف 

توفري ال�شكن الالئق اإىل املواطنني، وننا�شد بخال�س املودة 

نخوة �شموكم الكرمية يف احل�شول على املوافقة املبدئية 

من االإ�شكان قبل �شياع بيت العمر.

البي�ن�ت لدى املحرر

من املحلية اإىل الع�ملية

مركز  يف  اأقيمت  التي  الندوة  عنوان  من  جزء  هذا 

)القيادة  الرئي�شي  العنوان  وكان  مايو   22 بتاريخ  كانو 

الريا�شية من املحلية اإىل العاملية(، بداية اأ�شكر مركز كانو 

الثقايف على اختياره لنوعية هذه الندوات املميزة، واملفيدة 

ثقافًيا، الندوة قادها املاي�شرتو الدكتور عبدالرحمن �شيار، 

اإبراهيم  الفا�شل  االأ�شتاذ  يت�شيدهم  فكان  العازفني  اأما 

االأ�شتاذ جا�شم مندي، وعلى  الدوي، وبجانبه رفيق دربه 

االأ�شتاذ  ي�شاره  وعلى  دوالر،  عبدالرحمن  االأ�شتاذ  ميينه 

احلكم الدويل نواف �شكراهلل. 

عن  غنيون  وهم  املحا�شرين  بتعريف  �شيار  بداأ 

�شيار  موؤ�ش�شة  اإنتاج  من  فيلم  لعر�س  اإ�شافة  التعريف، 

جاء  بعدها  االأربعة،  للحكام  مواقف  فيه  عر�س  لالإنتاج 

الدوي وحتدث عن جتربته يف التحكيم لكرة القدم، وهو 

اأول حكم بحريني وخليجي يحكم يف كاأ�س العامل! عندما 

ذكر هذه املعلومة �شعرت باأن اأحًدا اأوقف دماغي، واأعادين 

اىل ذاكرة يوم زيارتي له وم�شاهدة )معر�شه الذي يحتفظ 

الريا�شية ب�شكل عام(،  فيه كل متعلقاته املرتبطة بحياته 

بعدها  الندوة،  ملوا�شلة  وعدت  دماغي  فتحت  ثم  ومن 

حتدث احلكم الدويل جا�شم مندي عن جتربته والتي كان 

من ن�شيبها اجلزء الكبري واملهم يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة، بعد اأن انتهى جا�شم مندي من �شرد �شريته الذاتية 

حتديات،  من  اأثاره  ما  ب�شبب  الكثريون  بها  اأعجب  والتي 

واإغراءات رف�شها من اأجل العودة اىل الوطن، كان يف اإمكانه 

اأن يرتكه!! بعدها حتدث  اأبى  العي�س خارج وطنه ولكنه 

احلكم الدويل عبدالرحمن دوالر عن جتربته والتي عك�شت 

ما يتمتع به من خلق، واإخال�س وحمبه لرفاقه احلكام، لقد 

غريرّ ال�شيء الكثري عندما كان م�شوؤوالً عن جلنة احلكام. 

ثم جاء دور احلكم الدويل نواف �شكراهلل وحتدث عن 

جتربته والتي متثلت يف التحدي اأمام دول كبرية يحلم اأن 

يكون حكم لفرقها يف كاأ�س العامل، وا�شتوقفني، وا�شتوقف 

غريي عندما قال: �شاألني اأحد امل�شوؤولني قبل اأن تبداأ املباراة، 

من اأنتم يا اأهل البحرين؟ حتكمون يف كاأ�س العامل وال اأحد 

يعرف دولتكم! قال نواف لن اأرد عليه! ولكنني �شوف اأرد 

البحرينيون! كان  امللعب! هناك �شيعرف من هم  عليه يف 

ال�شقوط،  اأو  اأجنح واأوا�شل،  اأن  اإما  اأمامي امتحان �شعب 

وجنحت، واأثبت له من هم البحرينيون.

كانت ندوة مثالية ا�شتخل�شت منها، على وزير �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة االأ�شتاذ اأمين بن توفيق املوؤيد تقع عليه 

البحرينية  الريا�شة  تاريخ  حفظ  وهي  كبرية  م�شوؤولية 

مكانها  الأن  الأ�شحابها(،  طويل  عمر  بعد  تندثر  اأن  )قبل 

احلقيقي واملنا�شب هو املتحف! وعليه اأي الوزير اأن ين�شق 

مع ال�شيخة مي اآل خليفة على اأن يكون هناك ركن )خا�س( 

واأولهم  احلكام،  ملقتنيات  خم�ش�س  البحرين  متحف  يف 

قيمة  من  حتتويه  ما  ملا  الدوي  اإبراهيم  االأ�شتاذ  مقتنيات 

تاريخية وثقافية تهم اأي زائر يزور متحف البحرين! اأمتنى 

بتاريخ  واالهتمام  ال�شاغية،  االأذن  املقرتح  هذا  يجد  اأن 

البحرين حتى ت�شب امل�شلحة للمملكة.

دة ال�سعراء وال�س�عرات البحرين ولاّ

انطالقة ال�س�عرة البحرينية ن�دية املالح من عمق الأمل اإىل ع�مل ال�سعر اجلميل

�شاعرة  عن  اأحدرّثكم  اأن  اأود  اليوم 

اإنني  القول  اأ�شتطيع  ومتاألقة،  ملهمة 

منذ  ال�شعرية  م�شريتها  عا�شرت 

البدايات، اإنها ال�شاعرة نادية املالح.

دفعتها  التي  االأ�شباب  اأهم  من  اإنرّ 

اإىل كتابة ال�شعر واالإبداع فيه هو �شدق 

فالبوح  االأمل.  عن  والَبوح  اإح�شا�شها، 

االأدبية  و�شجاعتها  ب�شراحتها  االأمل  عن 

اأ�شباب  اأهم  من  هو  املتوا�شع  براأيي 

من  اأقول  ال�شعر،  عامل  نحو  انطالقها 

ال�شبب  هو  لي�س  هذا  الأنرّ  االأ�شباب  اأهم 

لها للو�شول  الوحيد، فاالأمل وحده ال يوؤهرّ

و�شلت  الذي  الكبري  امل�شتوى  هذا  اإىل 

اإليه نادية املالح يف ال�شعر، بل املوهبة 

تنمو  ال  واملوهبة  بها،  اهلل  حباها  التي 

من  باالإكثار  عليها  والعمل  ب�شقلها  اإال 

الكثري  قراأت  اأنرّها  �شك  ال  فهي  القراءة، 

ثقافية  بخ�شائ�س  فتمتعت  الُكتب  من 

و�شغفها  بل  حبها  عن  عدا  هذا  وا�شعة، 

االأ�شباب عندما تكاملت  لل�شعر. كل تلك 

بهذا  ال�شعر  كتابة  اإىل  بها  دفعت  لديها 

امل�شتوى الكبري.

اإنها حًقا �شاعرة كبرية، فبمجرد اأن 

تقراأ اأي ق�شيدة من ق�شائدها يف ديوانها 

باجلمال  ُتبهرك  »اأ�شررتها«  االأخري 

اختيارها  وخ�شو�شية  ودقة  ال�شعري 

املعنى،  لك  تخت�شر  التي  للكلمات 

وحتررّك فيك ال�شجون. �شدق من قال اإن 

ال�شعر هو اخت�شار املخت�شر. وال�شاعرة 

نادية املالح التزمت باخت�شار املخت�شر 

وذلك لقدرتها على اختيار الكلمة القوية 

ق�شائدها،  يف  �شطر  كل  بها  ُتقفل  التي 

ال�شورة  ال�شتار عن  الكلمة ترفع  فبتلك 

لُتو�شل  بنتها،  التي  اجلميلة  ال�شعرية 

لك روح االإح�شا�س باملعنى.

معظم  املالح  نادية  ال�شاعرة 

اأقل  مل  اإن  االأمل  من  تنبع  ق�شائدها 

جميعها، ولكنها �شديدة الوفاء يف حبها 

اأحبته بكل جوارحها، فهي  للرجل الذي 

اأملها  اأنه �شبب  تبقى وفية حلبيبها رغم 

خمل�شة،  وتبقى  حبه،  يف  الوفاء  لعدم 

حبها،  وحترتم  قدرها  مع  تتعاي�س 

متم�شكة باالأمل، كما يقول ال�شاعر بريم 

لواله  االأمل  االأمل:  رائعته  يف  التون�شي 

باالأمل  اأنا  �شحية،  حبك  يف  كنِت  عليا 

ليلي  واأملكك  اخليال،  يف  ليايل  اأ�شهر 

قمٌة  اإنها  فيها ندميي.  ويومي، واجعلك 

يف املثالية.

ولذلك  حزينة،  �شاعرٌة  نادية 

يف  االأحيان  من  كثري  يف  البكاء  يغلبها 

اجلمهور،  اأمام  ال�شعر  اإلقائها  اأثناء 

يف  دموعها.  اإخفاء  من  تتمكن  ولكنها 

ن  ب�شكٍل مبطرّ الوقت نف�شه تعاتب ولكن 

الذي  املتنف�س  هو  فالعتاب  باحلنني، 

توؤمن  اأنها  ووا�شٌح  بالراحة،  ُي�شعرها 

مبقولة: كن مظلوًما وال تكن ظاملًا. هي 

تعلم اأن وفاءها يجعلها اأكرث ثقًة واأكرث 

اأنها  ا  اأي�شً يبدو  الإن�شانيتها.  احرتاًما 

تتبع قول الفنان العاملي الراحل ت�شاريل 

اأحب  »اأنا  ال�شهرية:  مقولته  ت�شابلن يف 

النا�س  يرى  ال  حتى  املطر  حتت  ال�شري 

دموعي«.

ثم تبدو �شعيدًة وم�شتمتعًة بقدرها، 

كاتب  لها  ه  قابلة مبا خطرّ اإميانها،  بقوة 

تُهزُّ  ال  االإرادة،  قوية  نراها  لذلك  القدر؛ 

حنرّيتها عوا�شف الزمن، وال تتاأثر بردود 

باالإجحاف، وتبقى  قوبلت  مهما  االأفعال 

نادية املالح هي كما هي.

بال  حنونة  حبها،  يف  عميقًة  نراها 

»قطفة  ق�شيدتها  تقول يف  حدود، حيث 

ُحلم«:

وِحنَي جتيء بال موعٍد

ومت�شي �شريًعا وكلي معْك

ت�شري الزوايا اعتالل وجوٍد

وي�شهُق ظلي كي يتبعْك

ويند�سُّ وجهي بني يدي

واأغم�ُس كلي كي اأ�شمعْك

واحلنان  الكبري  احُلب  هذا  بعد 

الذي اأغدقته على حبها ُتقاَبل بالنكران، 

»ح�شرجات  ق�شيدتها  يف  فاأبدعت 

االأفكار«:

وتركتني؛

وحملَت روحي يف يديَك ومل تعي

اأنرّ ابتعادك كم ُيبيح تَوُجعي

َلُكم يقوُل  الطريق  ِظلَك يف  وحفيُف 

ويدعي...

اأتركتني؟!

ت�شتفيق  اآٍه  واألُف  اجُلموع  بني 

باأ�شلعي

عي و�شَدى ا�شتياقي واحلننُي ُمَروِّ

بعد كل هذا اجلفاء والنكران، تبقى 

حمافظة على حبها بكلرّ اإخال�س، فتقول 

لة«: يف ق�شيدتها »�شهقٌة ُمرَتَجِّ

اإليَك اأِحنُّ وُكلي اإليْك

ووجهي ا�شتياٌق

مِلَ�سِّ يديْك

ويف الروح لهٌف

وال منتهى

فلوُن القيامِة

يف راحتيْك

اأرِتُب ُحزين بحجم اغرتابي

وقلبي اكتواٌء

بال مقلتيْك

يا اهلل، ما هذا الوفاء، ما هذا احلب، 

بل ما هذه ال�شجاعة يف الَبوح عن اأ�شرار 

اأكرب  األي�شت ترى حبها  املالأ،  اأمام  قلبها 

�شيء  كل  ترى  األي�شت  �شيء،  كل  من 

اأ�شغر من حبها وهي حمقرّة؟

االأعظم من ذلك كله اأنها تخاف على 

حبها من نف�شها، ففي ق�شيدتها »هجرة 

مقدرّ�شة« اأو�شحت ذلك بكل جالء: 

�شاأهجُر الكتابْة

الأنرّ َمن اأحبه يِعُده عذاَبْه

ُم ويغ�شُب يخا�شِ

ت�شيبه الكاآبْة

اإن َمرَّ حريف عاب�ًشا

من ُحزتِه اأ�شابْه

ويف نهاية الق�شيدة تخت�شر الكالم 

وتقول:

من اأجلنا

�شاأهجُر الكتابْة

تلك هي ال�شاعرة نادية املالح.

اأحمد العب��سي

ال�شاعرة نادية املالح

 اأحمد العبا�شي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12113/pdf/INAF_20220607010536377.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/964551/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »األشغال«: ترسية مشروع 
توسعة تقاطع الجسرة العلوي

أعلن وكيل الوزارة لشؤون األشغال 
بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
الخياط  العمراني أحمد  والتخطيط 
عن ترسية مش��روع توسعة تقاطع 
الجس��رة العل��وي )المنح��در 1( من 
قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
عل��ى مجموعة الحاج حس��ن بقيمة 
بلغ��ت مليون دينار، وم��ن المتوقع 
أن يتم البدء في التنفيذ خالل الربع 

الثالث من العام الجاري.
وقال الخياط بأن أعمال المش��روع 
تتضمن تطوير منحدر رقم )1( على 
جس��ر تقاطع الجس��رة العلوي نزواًل 
الى شارع الش��يخ عيسى بن سلمان 
من خالل إضافة مسار جديد ليصبح 
منحدر بمس��ارين، مما س��يضاعف 
وبالتال��ي  االس��تيعابية  الطاق��ة 
تخفيف االزدحام المروري وتس��هيل 
الحركة المرورية على جسر الجنبية، 
الجه��ة  م��ن  القادم��ة  للمركب��ات 
الشمالية وكذلك المركبات القادمة 
من شارع الش��يخ عيسى بن سلمان 
رجوع��ًا إلى الش��ارع نفس��ه باتجاه 

مدينة عيسى.
وأفاد، بأن هذا المش��روع يأتي في 
سياق المشاريع الهامة التي تنفذها 

ال��وزارة تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الرامي��ة إلى تخفيف 
االختناقات المرورية على الش��وارع 

الرئيسة.
الجدي��ر بالذك��ر أن ال��وزارة انتهت 
في وقت س��ابق من تنفيذ المرحلة 
األولى والثانية والثالثة من تطوير 
تقاط��ع الجس��رة، حي��ث تضمن��ت 
األول��ى تعدي��ل  المرحل��ة  أعم��ال 
المنحدرات لزيادة انس��يابية حركة 

المرور عليها، وإنش��اء مسار إضافي 
على شارع الشيخ عيسى بن سلمان 
نح��و  ومنح��در  مت��رًا   850 بط��ول 
اليمين بطول 400 متر لخلق حركة 
مرورية حرة بدون توقف للمركبات 
القادمة من شارع الجنبية إلى شارع 

الشيخ عيسى بن سلمان.
المرحل��ة   كم��ا تضمن��ت أعم��ال 
الثاني��ة إنش��اء منف��ذ جدي��د لنقل 
الحركة المرورية من ش��ارع الش��يخ 
عيسى بن سلمان إلى أعلى الجسر، 
ومنه جنوبًا على ش��ارع ولي العهد 

باتج��اه منطق��ة الهمل��ة والضلع، 
وبذلك أصبح التقاطع حرًا في جميع 
االتجاهات، باإلضافة إلى إنشاء دوار 
يربط ش��ارع المزارع بش��ارع الشيخ 

عيسى بن سلمان.
وتضمن��ت أعمال المرحل��ة الثالثة 
إنش��اء مداخل ومخ��ارج على تقاطع 
الجنبية، بهدف تس��هيل انس��يابية 
الحرك��ة المرورية علي��ه، باإلضافة 
إل��ى تعدي��ل الحاج��ز على الجس��ر 
العلوي مع تعديل طبقة األس��فلت 

العلوية والخطوط األرضية.

 محافظا العاصمة والشمالية 
يبحثان التنسيق المشترك

اس��تقبل محافظ العاصمة الشيخ راش��د بن عبدالرحمن 
آل خليفة، محافظ الش��مالية علي بن الشيخ عبدالحسين 

العصفور.
وقدم العصفور التهنئة إلى الش��يخ راشد بن عبدالرحمن 
بمناس��بة الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيين��ه محافظًا 

لمحافظة العاصمة.
وبح��ث المحاف��ظ خ��الل اللقاء، ع��دد م��ن الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المش��ترك، والتي تتصل بجانب 
االرتقاء ب��أداء المحافظات وتحس��ين الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق 
وتب��ادل الخبرات بين المحافظات بم��ا يعود بالنفع على 
المواطنين والمقيمين، معربًا عن جزيل ش��كره وتقديره 
للمحاف��ظ العصف��ور عل��ى زيارت��ه الكريمة ومش��اعره 

األخوية الطيبة.
م��ن ناحيت��ه، أش��اد محاف��ظ المحافظة الش��مالية بما 
يتمتع به الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة من 
كفاءة وخبرات عالية اكتس��بها م��ن خالل المناصب التي 
تبوأها، متمنيًا له التوفيق والس��داد في مهام عمله بما 
يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب 
البحرين الوفي، مؤكدًا حرص المحافظة الش��مالية على 

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين.
حضر اللقاء مدير إدارة الخدمات الهندس��ية واالس��تثمار 

بمحافظة العاصمة جميل صالح الرويعي.

 العصفور: إيجاد الحلول
 لربط المسطحات الخضراء 

بشبكة المياه المعالجة
أش��ار محاف��ظ المحافظة الش��مالية علي بن الش��يخ عبد 
الحس��ين العصفور إلى أن مناس��بة اليوم العالمي للبيئة 
الذي حمل هذا العام ش��عار »ال نملك سوى أرض واحدة«، 
مث��ل رس��الة تضامنية للمحافظ��ة على البيئ��ة من أجل 

حماية اإلنسان وصحته.
جاء ذلك بمناسبة االحتفاء بمناسبة يوم العالمي للبيئة، 
حيث ش��اركت البحري��ن دول العال��م االحتف��ال باليوبيل 
الذهبي إلعالن األمم المتحدة الخامس من يونيو من كل 

عام يومًا عالميًا للبيئة.
وأضاف محافظ الش��مالية بأن المحافظة سعت من خالل 
انضمامها لبرنامج المدن الصحية العالمي واعتماد عالي 
مدني��ة صحية إل��ى تبني العديد من المب��ادرات والبرامج 
التي تن��درج تح��ت المح��اور والمعايير الت��ي ترتبط مع 
البيئة، كمح��ور المياه والصرف الصحي وس��المة األغذية 
وتل��وث اله��واء، ولذل��ك عمل��ت المحافظة عل��ى تنظيم 
المب��ادرات واألنش��طة التي م��ن ش��أنها المحافظة على 
البيئة وحمايتها من األضرار والملوثات التي تضر بالبيئة 
وصحة األفراد، كتنظيم حمالت للتنظيف في عالي، وتبني 
مبادرات للتش��جير لزيادة الرقعة الخضراء، والتخفيف من 
نس��بة تلوث الهواء في محيط مصانع الفخار في عالي مع 
التأكد من التزام أصحاب المصانع وورش العمل و المطاعم 
من االلتزام باش��تراطات الصحة والس��المة، والكشف عن 
أوضاع الصحية للعاملين في األفران بالتعاون والتنس��يق 
مع المجلس األعلى للبيئ��ة، كما عملت على إيجاد الحلول 
لرب��ط المس��طحات الخضراء بش��بكة المي��اه المعالجة، 
إضاف��ة إلى االطالع وتوثيق االس��تدامة عن حاالت تدوير 
المخلف��ات مثل: مرك��ز اس��تدامة، والمنش��أة التجريبية 

لتحويل المخلفات الخضراء ألسمدة.
وأشار محافظ الش��مالية إلى أن المحافظة قامت بتنظيم 
حمالت تنظيف لس��واحل المحافظة الشمالية، كساحل جد 
الحاج، وس��احل نوران��ا في منطقة كرانة، وس��احل مدينة 
س��لمان في مناس��بات بيئية عديدة، وهو ما يؤكد دعوة 
شعار المناسبة لهذا العام بأهمية التصالح مع الطبيعة، 
والحاجة إلى العيش في وئام واس��تدامة مع الطبيعة عن 
طري��ق إحداث تغييرات تحويلية جذري��ة نحو تبني أنماط 

حياة أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

 »الرعاية الصحية«: إنشاء المراكز 
بناًء على دراسات ومعايير معتمدة

أك��دت مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة، أنها تولي 
كل االهتم��ام لتقدي��م كاف��ة الخدم��ات الصحية 
لجميع مرتادي المراكز الصحية بالتس��اوي وبأعلى 
مس��تويات الجودة، منوهة بأنه يتم اعتماد إنشاء 
المراكز الصحية وتوزيعها في البحرين وفق معايير 
معتم��دة. وبين��ت أن كل مركز صح��ي يقدم كافة 
الخدم��ات ضمن إط��ار الرعاية األولي��ة بحيث يتم 
توزي��ع المراكز في كاف��ة محافظ��ات البحرين، مع 
األخذ باالعتبار التعداد السكاني والمسافة والوقت 
المس��تغرق للوص��ول إلى المركز، كم��ا يتم توزيع 
الق��وى العامل��ة من أطب��اء وممرضي��ن وصيادلة 
وفنيين وغيرهم من اختصاصيي الخدمات الصحية 
المس��اندة والخدم��ات اإلدارية لتقدي��م الخدمات 

للمرتادين التابعين لكل مركز صحي.
وأش��ارت إل��ى أن برنام��ج »اختر طبيب��ك« - والذي 
يندرج تحت مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة - يضم��ن متابع��ة كل فرد في 
المجتم��ع م��ن قب��ل فريق طب��ي مح��دد، لضمان 
تقدي��م الخدم��ات الوقائية والعالجي��ة والمتابعة 
الحثيثة واس��تمرارية العالج لجميع المس��تفيدين 
من الخدمة، كما تس��تقبل كاف��ة المراكز الصحية 

الح��االت العاجل��ة ضم��ن إط��ار الرعاي��ة الصحية 
األولية على مدار الساعة في مراكز الرعاية العاجلة 
الموزعة في كافة المحافظات. وبينت أن تخصيص 
عدد من المجمعات لكل مركز صحي، يتيح إمكانية 
دراس��ة المنطقة وحصر عدد السكان المسجل على 
المركز الصحي لتخصيص القوى العاملة المالئمة، 
ليك��ون تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وفي 

مدة زمني��ة محددة م��ع مراعاة تحقيق المس��اواة 
والعدالة للجميع م��ع تفعيل نظام اإلحالة للحاالت 

الطارئة.
وبين��ت مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، أنه تتم 
مراجع��ة وتحديث الخط��ط التنفيذي��ة على ضوء 
المس��تجدات الصحية ف��ي إطار مش��روع الضمان 

الصحي بالشراكة مع األجهزة ذات العالقة.

محافظ الشمالية يرعى حفل افتتاح مركز تاج الطبي
رعى محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ 
عبدالحس��ين العصفور حف��ل افتت��اح مركز تاج 
الطبي ف��ي منطقة بني جم��رة، بحضور الرئيس 
التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« حسين رجب.

وقال المحافظ العصفور إن المحافظة الشمالية 
تزخ��ر بتع��دد المستش��فيات والمراك��ز الطبية 
العامة والخاصة، وهو ما يخدم ش��ريحة واس��عة 
من المواطني��ن والمقيمين، وس��هولة الحصول 
على خدمات طبية متنوعة في مناطق المحافظة 

الشمالية.
واطلع المحافظ العصفور والحضور على أقس��ام 
المرك��ز الذي يحت��وي على 16 عي��ادة طبية في 
تخصص��ات طبية متعددة ومنه��ا: طب العائلة، 
وطب األطف��ال، واألس��نان، واألم��راض الجلدية 
والتجمي��ل، مش��يًدا بالكادر الطبي وم��ا يحتويه 

المركز من أجهزة طبية متطورة.
م��ن جانبها ثمنت مدي��ر العملي��ات بمركز تاج 
الطب��ي د. رمل��ة الح��داد رعاي��ة المحافظ لحفل 
افتت��اح المرك��ز، متطلعة للعمل المش��ترك مع 

المحافظة الشمالية في المناسبات القادمة.

استعدادًا لموسم الصيف.. »الثروة الحيوانية«:

 إجراءات وقائية لحماية 
قطاع المواشي من الطفيليات الخارجية

قام��ت وكالة الث��روة الحيوانية بعدد م��ن اإلجراءات 
االحترازية الوقائية على م��زارع اإلنتاج الحيواني لدى 
المربين، لحماي��ة الحيوانات من األم��راض الوبائية 

الصيفية.
وقال وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن 
إنه يوجد لدينا في البحرين 225 مزرعة لألبقار موزعة 
عل��ى المحافظات األربع، بينما يوجد لدينا كذلك 737 
مزرعة لألغنام والماعز موزعة على المحافظات األربع، 
مؤك��دًا على اس��تمرارية أعم��ال الوكالة ف��ي الرش 
الوقائي للمزارع. وأوضح أن من تلك اإلجراءات الوقائية 
التي قامت بها إدارة الصحة الحيوانية في الوكالة هو 
تطبي��ق األمن الحيوي، وهو عب��ارة عن إجراء تحصين 

دوري لم��زارع اإلنتاج الحيواني ل��دى المربين للقضاء 
على األمراض المس��توطنة، وكذلك إجراء المسوحات 
الس��يرولوجية لقياس مستوى األجسام المناعية بعد 
التحصين و ذلك لتقييم المستوى المناعي للحيوانات 
المحصن��ة وتحديد التوقيت الزمن��ي لبداية انخفاض 
المستوى المناعي وعليه يمكن تحديد المدة الزمنية 
الالزم��ة إلع��ادة التحصي��ن م��رة أخ��رى، والتقص��ي 
السلبي عن طريق تلقى البالغات الخاصة باشتباهات 

األمراض الوبائية من المحافظات المختلفة.
وش��دد على ضرورة اإلبالغ الفوري م��ن قبل المربين 
عن ح��االت االش��تباه باألم��راض، ووض��ع الحيوانات 
بالمزرع��ة تح��ت الحج��ر البيط��ري م��ع ع��دم دخول 

حيوانات جديده إلى المزرعة أو بيع حيوانات مصابة أو 
مخالط��ة وال يتم رفع الحجر إال بعد مرور 21 يومًا من 
ش��فاء أو نفوق آخر حالة. وتاب��ع: »كما تقوم الوكالة 
ممثلة بإدارة الصحة الحيواني��ة بالرش الوقائي ضد 
الطفيليات الخارجية والفيروسيات والبكتريا في مزارع 
المربين، مش��ددًا عل��ى ضرورة ح��رص المربين على 
التنظيف الدوري لحظائرهم والتخلص األمن للنفايات 
والحيوانات النافقة«. كما ينصح باس��تخدام المصائد 
والطاردات للحد من انتشار الحشرات الناقلة لألمراض 
والحش��رات الطائرة، وتكثيف رش الحظائر بالمبيدات 
الحش��رية الالزمة للقضاء على الحشرات الماصة للدم 

والحشرات الطائرة.
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 »األشغال«: ترسية مشروع 
توسعة تقاطع الجسرة العلوي

أعلن وكيل الوزارة لشؤون األشغال 
بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
الخياط  العمراني أحمد  والتخطيط 
عن ترسية مش��روع توسعة تقاطع 
الجس��رة العل��وي )المنح��در 1( من 
قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
عل��ى مجموعة الحاج حس��ن بقيمة 
بلغ��ت مليون دينار، وم��ن المتوقع 
أن يتم البدء في التنفيذ خالل الربع 

الثالث من العام الجاري.
وقال الخياط بأن أعمال المش��روع 
تتضمن تطوير منحدر رقم )1( على 
جس��ر تقاطع الجس��رة العلوي نزواًل 
الى شارع الش��يخ عيسى بن سلمان 
من خالل إضافة مسار جديد ليصبح 
منحدر بمس��ارين، مما س��يضاعف 
وبالتال��ي  االس��تيعابية  الطاق��ة 
تخفيف االزدحام المروري وتس��هيل 
الحركة المرورية على جسر الجنبية، 
الجه��ة  م��ن  القادم��ة  للمركب��ات 
الشمالية وكذلك المركبات القادمة 
من شارع الش��يخ عيسى بن سلمان 
رجوع��ًا إلى الش��ارع نفس��ه باتجاه 

مدينة عيسى.
وأفاد، بأن هذا المش��روع يأتي في 
سياق المشاريع الهامة التي تنفذها 

ال��وزارة تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الرامي��ة إلى تخفيف 
االختناقات المرورية على الش��وارع 

الرئيسة.
الجدي��ر بالذك��ر أن ال��وزارة انتهت 
في وقت س��ابق من تنفيذ المرحلة 
األولى والثانية والثالثة من تطوير 
تقاط��ع الجس��رة، حي��ث تضمن��ت 
األول��ى تعدي��ل  المرحل��ة  أعم��ال 
المنحدرات لزيادة انس��يابية حركة 

المرور عليها، وإنش��اء مسار إضافي 
على شارع الشيخ عيسى بن سلمان 
نح��و  ومنح��در  مت��رًا   850 بط��ول 
اليمين بطول 400 متر لخلق حركة 
مرورية حرة بدون توقف للمركبات 
القادمة من شارع الجنبية إلى شارع 

الشيخ عيسى بن سلمان.
المرحل��ة   كم��ا تضمن��ت أعم��ال 
الثاني��ة إنش��اء منف��ذ جدي��د لنقل 
الحركة المرورية من ش��ارع الش��يخ 
عيسى بن سلمان إلى أعلى الجسر، 
ومنه جنوبًا على ش��ارع ولي العهد 

باتج��اه منطق��ة الهمل��ة والضلع، 
وبذلك أصبح التقاطع حرًا في جميع 
االتجاهات، باإلضافة إلى إنشاء دوار 
يربط ش��ارع المزارع بش��ارع الشيخ 

عيسى بن سلمان.
وتضمن��ت أعمال المرحل��ة الثالثة 
إنش��اء مداخل ومخ��ارج على تقاطع 
الجنبية، بهدف تس��هيل انس��يابية 
الحرك��ة المرورية علي��ه، باإلضافة 
إل��ى تعدي��ل الحاج��ز على الجس��ر 
العلوي مع تعديل طبقة األس��فلت 

العلوية والخطوط األرضية.

 محافظا العاصمة والشمالية 
يبحثان التنسيق المشترك

اس��تقبل محافظ العاصمة الشيخ راش��د بن عبدالرحمن 
آل خليفة، محافظ الش��مالية علي بن الشيخ عبدالحسين 

العصفور.
وقدم العصفور التهنئة إلى الش��يخ راشد بن عبدالرحمن 
بمناس��بة الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيين��ه محافظًا 

لمحافظة العاصمة.
وبح��ث المحاف��ظ خ��الل اللقاء، ع��دد م��ن الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المش��ترك، والتي تتصل بجانب 
االرتقاء ب��أداء المحافظات وتحس��ين الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق 
وتب��ادل الخبرات بين المحافظات بم��ا يعود بالنفع على 
المواطنين والمقيمين، معربًا عن جزيل ش��كره وتقديره 
للمحاف��ظ العصف��ور عل��ى زيارت��ه الكريمة ومش��اعره 

األخوية الطيبة.
م��ن ناحيت��ه، أش��اد محاف��ظ المحافظة الش��مالية بما 
يتمتع به الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة من 
كفاءة وخبرات عالية اكتس��بها م��ن خالل المناصب التي 
تبوأها، متمنيًا له التوفيق والس��داد في مهام عمله بما 
يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب 
البحرين الوفي، مؤكدًا حرص المحافظة الش��مالية على 

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين.
حضر اللقاء مدير إدارة الخدمات الهندس��ية واالس��تثمار 

بمحافظة العاصمة جميل صالح الرويعي.

 العصفور: إيجاد الحلول
 لربط المسطحات الخضراء 

بشبكة المياه المعالجة
أش��ار محاف��ظ المحافظة الش��مالية علي بن الش��يخ عبد 
الحس��ين العصفور إلى أن مناس��بة اليوم العالمي للبيئة 
الذي حمل هذا العام ش��عار »ال نملك سوى أرض واحدة«، 
مث��ل رس��الة تضامنية للمحافظ��ة على البيئ��ة من أجل 

حماية اإلنسان وصحته.
جاء ذلك بمناسبة االحتفاء بمناسبة يوم العالمي للبيئة، 
حيث ش��اركت البحري��ن دول العال��م االحتف��ال باليوبيل 
الذهبي إلعالن األمم المتحدة الخامس من يونيو من كل 

عام يومًا عالميًا للبيئة.
وأضاف محافظ الش��مالية بأن المحافظة سعت من خالل 
انضمامها لبرنامج المدن الصحية العالمي واعتماد عالي 
مدني��ة صحية إل��ى تبني العديد من المب��ادرات والبرامج 
التي تن��درج تح��ت المح��اور والمعايير الت��ي ترتبط مع 
البيئة، كمح��ور المياه والصرف الصحي وس��المة األغذية 
وتل��وث اله��واء، ولذل��ك عمل��ت المحافظة عل��ى تنظيم 
المب��ادرات واألنش��طة التي م��ن ش��أنها المحافظة على 
البيئة وحمايتها من األضرار والملوثات التي تضر بالبيئة 
وصحة األفراد، كتنظيم حمالت للتنظيف في عالي، وتبني 
مبادرات للتش��جير لزيادة الرقعة الخضراء، والتخفيف من 
نس��بة تلوث الهواء في محيط مصانع الفخار في عالي مع 
التأكد من التزام أصحاب المصانع وورش العمل و المطاعم 
من االلتزام باش��تراطات الصحة والس��المة، والكشف عن 
أوضاع الصحية للعاملين في األفران بالتعاون والتنس��يق 
مع المجلس األعلى للبيئ��ة، كما عملت على إيجاد الحلول 
لرب��ط المس��طحات الخضراء بش��بكة المي��اه المعالجة، 
إضاف��ة إلى االطالع وتوثيق االس��تدامة عن حاالت تدوير 
المخلف��ات مثل: مرك��ز اس��تدامة، والمنش��أة التجريبية 

لتحويل المخلفات الخضراء ألسمدة.
وأشار محافظ الش��مالية إلى أن المحافظة قامت بتنظيم 
حمالت تنظيف لس��واحل المحافظة الشمالية، كساحل جد 
الحاج، وس��احل نوران��ا في منطقة كرانة، وس��احل مدينة 
س��لمان في مناس��بات بيئية عديدة، وهو ما يؤكد دعوة 
شعار المناسبة لهذا العام بأهمية التصالح مع الطبيعة، 
والحاجة إلى العيش في وئام واس��تدامة مع الطبيعة عن 
طري��ق إحداث تغييرات تحويلية جذري��ة نحو تبني أنماط 

حياة أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

 »الرعاية الصحية«: إنشاء المراكز 
بناًء على دراسات ومعايير معتمدة

أك��دت مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة، أنها تولي 
كل االهتم��ام لتقدي��م كاف��ة الخدم��ات الصحية 
لجميع مرتادي المراكز الصحية بالتس��اوي وبأعلى 
مس��تويات الجودة، منوهة بأنه يتم اعتماد إنشاء 
المراكز الصحية وتوزيعها في البحرين وفق معايير 
معتم��دة. وبين��ت أن كل مركز صح��ي يقدم كافة 
الخدم��ات ضمن إط��ار الرعاية األولي��ة بحيث يتم 
توزي��ع المراكز في كاف��ة محافظ��ات البحرين، مع 
األخذ باالعتبار التعداد السكاني والمسافة والوقت 
المس��تغرق للوص��ول إلى المركز، كم��ا يتم توزيع 
الق��وى العامل��ة من أطب��اء وممرضي��ن وصيادلة 
وفنيين وغيرهم من اختصاصيي الخدمات الصحية 
المس��اندة والخدم��ات اإلدارية لتقدي��م الخدمات 

للمرتادين التابعين لكل مركز صحي.
وأش��ارت إل��ى أن برنام��ج »اختر طبيب��ك« - والذي 
يندرج تحت مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة - يضم��ن متابع��ة كل فرد في 
المجتم��ع م��ن قب��ل فريق طب��ي مح��دد، لضمان 
تقدي��م الخدم��ات الوقائية والعالجي��ة والمتابعة 
الحثيثة واس��تمرارية العالج لجميع المس��تفيدين 
من الخدمة، كما تس��تقبل كاف��ة المراكز الصحية 

الح��االت العاجل��ة ضم��ن إط��ار الرعاي��ة الصحية 
األولية على مدار الساعة في مراكز الرعاية العاجلة 
الموزعة في كافة المحافظات. وبينت أن تخصيص 
عدد من المجمعات لكل مركز صحي، يتيح إمكانية 
دراس��ة المنطقة وحصر عدد السكان المسجل على 
المركز الصحي لتخصيص القوى العاملة المالئمة، 
ليك��ون تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وفي 

مدة زمني��ة محددة م��ع مراعاة تحقيق المس��اواة 
والعدالة للجميع م��ع تفعيل نظام اإلحالة للحاالت 

الطارئة.
وبين��ت مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، أنه تتم 
مراجع��ة وتحديث الخط��ط التنفيذي��ة على ضوء 
المس��تجدات الصحية ف��ي إطار مش��روع الضمان 

الصحي بالشراكة مع األجهزة ذات العالقة.

محافظ الشمالية يرعى حفل افتتاح مركز تاج الطبي
رعى محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ 
عبدالحس��ين العصفور حف��ل افتت��اح مركز تاج 
الطبي ف��ي منطقة بني جم��رة، بحضور الرئيس 
التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« حسين رجب.

وقال المحافظ العصفور إن المحافظة الشمالية 
تزخ��ر بتع��دد المستش��فيات والمراك��ز الطبية 
العامة والخاصة، وهو ما يخدم ش��ريحة واس��عة 
من المواطني��ن والمقيمين، وس��هولة الحصول 
على خدمات طبية متنوعة في مناطق المحافظة 

الشمالية.
واطلع المحافظ العصفور والحضور على أقس��ام 
المرك��ز الذي يحت��وي على 16 عي��ادة طبية في 
تخصص��ات طبية متعددة ومنه��ا: طب العائلة، 
وطب األطف��ال، واألس��نان، واألم��راض الجلدية 
والتجمي��ل، مش��يًدا بالكادر الطبي وم��ا يحتويه 

المركز من أجهزة طبية متطورة.
م��ن جانبها ثمنت مدي��ر العملي��ات بمركز تاج 
الطب��ي د. رمل��ة الح��داد رعاي��ة المحافظ لحفل 
افتت��اح المرك��ز، متطلعة للعمل المش��ترك مع 

المحافظة الشمالية في المناسبات القادمة.

استعدادًا لموسم الصيف.. »الثروة الحيوانية«:

 إجراءات وقائية لحماية 
قطاع المواشي من الطفيليات الخارجية

قام��ت وكالة الث��روة الحيوانية بعدد م��ن اإلجراءات 
االحترازية الوقائية على م��زارع اإلنتاج الحيواني لدى 
المربين، لحماي��ة الحيوانات من األم��راض الوبائية 

الصيفية.
وقال وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن 
إنه يوجد لدينا في البحرين 225 مزرعة لألبقار موزعة 
عل��ى المحافظات األربع، بينما يوجد لدينا كذلك 737 
مزرعة لألغنام والماعز موزعة على المحافظات األربع، 
مؤك��دًا على اس��تمرارية أعم��ال الوكالة ف��ي الرش 
الوقائي للمزارع. وأوضح أن من تلك اإلجراءات الوقائية 
التي قامت بها إدارة الصحة الحيوانية في الوكالة هو 
تطبي��ق األمن الحيوي، وهو عب��ارة عن إجراء تحصين 

دوري لم��زارع اإلنتاج الحيواني ل��دى المربين للقضاء 
على األمراض المس��توطنة، وكذلك إجراء المسوحات 
الس��يرولوجية لقياس مستوى األجسام المناعية بعد 
التحصين و ذلك لتقييم المستوى المناعي للحيوانات 
المحصن��ة وتحديد التوقيت الزمن��ي لبداية انخفاض 
المستوى المناعي وعليه يمكن تحديد المدة الزمنية 
الالزم��ة إلع��ادة التحصي��ن م��رة أخ��رى، والتقص��ي 
السلبي عن طريق تلقى البالغات الخاصة باشتباهات 

األمراض الوبائية من المحافظات المختلفة.
وش��دد على ضرورة اإلبالغ الفوري م��ن قبل المربين 
عن ح��االت االش��تباه باألم��راض، ووض��ع الحيوانات 
بالمزرع��ة تح��ت الحج��ر البيط��ري م��ع ع��دم دخول 

حيوانات جديده إلى المزرعة أو بيع حيوانات مصابة أو 
مخالط��ة وال يتم رفع الحجر إال بعد مرور 21 يومًا من 
ش��فاء أو نفوق آخر حالة. وتاب��ع: »كما تقوم الوكالة 
ممثلة بإدارة الصحة الحيواني��ة بالرش الوقائي ضد 
الطفيليات الخارجية والفيروسيات والبكتريا في مزارع 
المربين، مش��ددًا عل��ى ضرورة ح��رص المربين على 
التنظيف الدوري لحظائرهم والتخلص األمن للنفايات 
والحيوانات النافقة«. كما ينصح باس��تخدام المصائد 
والطاردات للحد من انتشار الحشرات الناقلة لألمراض 
والحش��رات الطائرة، وتكثيف رش الحظائر بالمبيدات 
الحش��رية الالزمة للقضاء على الحشرات الماصة للدم 

والحشرات الطائرة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/07/watan-20220607.pdf?1654587982
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/1009538
https://alwatannews.net/article/1009538


العدد:  6023

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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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 »طيران الخليج« تختتم توزيع 
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

الخلي��ج فعالياتها  اختتمت طيران 
لتوزيع »وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لالس��تحقاق الطب��ي« عل��ى 
ف��ي  موظفيه��ا  م��ن  مس��تحقيه 
لمن��ح  مؤخ��رًا  أقيم��ت  احتفالي��ة 
الوس��ام المذك��ور آلخ��ر دفعة من 
موظفي الناقلة الوطنية، حيث يربو 
الوسام  العدد اإلجمالي لمستحقي 
من موظفي طيران الخليج عن 180 

موظفًا.
الرئي��س  بأعم��ال  القائ��م  وق��ال 
التنفيذي لطي��ران الخليج القبطان 
ولي��د العل��وي بقول��ه »نح��ن جد 
فخ��ورون بجمي��ع موظفينا، س��واء 
أولئ��ك الذين حصلوا على »وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي« أو الذين لم يحصلوا عليه؛ 
فموظف��و طيران الخلي��ج في جميع 
الناقل��ة والذين  قطاعات وأقس��ام 
عرف��وا بالعمل ال��دؤوب هم الذين 
تج��اوزوا به��ا الجائح��ة بمختل��ف 
وذل��ك بفض��ل تضافر  صعابه��ا، 
م��ن  -كل  والتزامه��م  جهوده��م 

موقع��ه- بمس��ئولياتهم المناطة 
الحاصلين  لجمي��ع  هنيئ��ًا  إليه��م. 
على »وسام األمير سلمان بن حمد 
لالس��تحقاق الطبي« هذا التشريف 
الملكي الس��امي، وهنيئ��ًا لطيران 
الخليج موظفيها المخلصين الذين 

نعتز بهم جميعًا«.
وحصلت طيران الخليج على تصنيف 
خمس نجوم لسالمة الطيران خالل 

جائح��ة كورون��ا م��ن قبل ش��ركة 
سكاي تراكس العالمّية وذلك بعد 
عملية تدقيق شاملة لجميع معايير 
ب�)كوفي��د19(  الخاص��ة  الس��المة 
التي أجرتها ش��ركة سكاي تراكس 
نوفمب��ر  ش��هري  بي��ن  العالمّي��ة 

وديسمبر 2021.
ويأتي ه��ذا التصني��ف كدليل على 
نج��اح عملي��ات طي��ران الخليج في 

الجائح��ة  بأم��ان خ��الل  الطي��ران 
المطار  وتعزيز بروتوكوالته��ا في 
لمكافح��ة  رحالته��ا  مت��ن  وعل��ى 
انتش��ار الفي��روس. كم��ا حصل��ت 
الناقل��ة الوطنية أيضًا على تصنيف 
الطيران  لش��ركات  نج��وم  الخمس 
الرئيس��ة منAPEX، وه��ي جائزة 
مالحظ��ات  عل��ى  فق��ط  تعتم��د 

المسافرين.

تطبيق أعلى معايير السالمة وكشف بيطري على كل أضحية

 بوصيبع: أكثر من 60 شابًا متطوعًا
بحرينيًا لإلشراف على مشروع األضاحي

تس��تعد جمعية التربية اإلس��المية 
لتنفيذ  البشرية  بطاقاتها وكوادرها 
مش��روع األضاحي له��ذا العام وفق 

أعلى معايير الجودة والسالمة.
وق��ال مدير إدارة المش��اريع الوطنية 
عادل بن راشد بوصيبع، إن الجمعية 
م��ع  مس��بقة  اتفاقي��ات  وقع��ت 
الموردي��ن مش��ترطة أعل��ى معايير 
الس��المة والجودة في األضاحي، كما 
أنها أعلنت األسعار المناسبة حماية 
أداء  يك��ون  أن  وعل��ى  للمس��تهلك 
هذه الش��عيرة اإلسالمية في متناول 
المضحي��ن، حيث نتوق��ع تنفيذ أكثر 
م��ن 2500 أضحي��ة خالل أي��ام عيد 

األضحى المبارك.
وح��ول آلي��ة حج��ز األضاح��ي ذك��ر 
بوصيبع أننا »راعينا ظروف المضحين 
وس��هلنا ط��رق الدف��ع أمامه��م من 
الدفع عبر بنفت بي، وموقع الجمعية 
على اإلنترنت، وعبر الخط الس��اخن 
وطلب المندوب، وعبر فروع الجمعية 

المنتشرة في البحرين«.
وأض��اف أن الجمعية تق��وم بتنفيذ 
المش��روع في مس��الخ آلي��ة مجهزة 
تحتوي عل��ى حظائر معاينة بيطرية 
لألضحية وكشف ما قبل وبعد الذبح 
للتأكد من س��المتها وتطبيق أعلى 

معايي��ر الجودة الصحية، والش��روط 
الش��رعية في كل أضحية، كما قامت 
الجمعي��ة أيض��ًا باس��تحداث خدمة 
التغلي��ف والتبري��د وف��ق المعايي��ر 
الحديثة والنقل في السيارات المبردة 

للمستحقين والمستفيدين.
وأوض��ح بوصيب��ع ب��أن إراق��ة دماء 
األنع��ام ابتغاء وج��ه اهلل تعالى في 
أيام عيد األضحى المبارك من شعائر 
الدي��ن العظيم��ة وه��ي س��نة أبينا 
إبراهيم وس��نة نبين��ا محمد عليهما 
الصالة والس��الم لما في هذه السنة 
المباركة من التوس��عة على الفقراء 
وإدخ��ال الس��رور عليهم ي��وم العيد 

ومابعده.
أق��دم  م��ن  الجمعي��ة  أن  وأك��د 
الجمعيات الخيرية وأسبقها لمشروع 
األضاح��ي ولديها الخب��رة التراكمية 
والتجارب الناجح��ة للتعامل مع هذا 
المش��روع الذي تس��تفيد منه األسر 
الفقي��رة، مبين��ًا أن الجمعية تراعي 
الس��نن واآلداب الخاصة بالمش��روع 
خالل تنفيذه ي��وم العيد وثالثة أيام 
بعده لتس��تلم األس��ر الفقيرة لحوم 
األضاحي طازجة ومذبوحة باسم اهلل 

تعالى.
وتطرق بوصيبع إلى التحديثات التي 
طرأت عل��ى المش��روع م��ن اعتماد 

المس��لخ اآللي للحفاظ على النظافة 
وحماية البيئة، حيث يتم الذبح تحت 
إش��راف ش��رعي وبيطري، كم��ا يتّم 
تبريد اللحوم آليًا، ومن ثم توصيلها 

إلى األسر الفقيرة.
وذك��ر أن هن��اك فريق��ًا تطوعيًا من 
أكث��ر من 60 ش��ابًا بحرينيًا خّصصوا 
التطوع��ي  للعم��ل  عيده��م  أي��ام 
وتوصيل اللحوم إلى األسرة الفقيرة، 
حرص��ًا على خدم��ة بلده��م، وإحياًء 
بين  والتعاط��ف  التراح��م  لمعان��ي 
المجتمع المس��لم، كما شكر شركاء 
الخي��ر الذين يتب��ادرون من اآلن إلى 

حجز األضاحي عن طريق الجمعية.

عادل بوصيبع

حجاج يغادرون بدءًا من نهاية يونيو 

انتهاء فترة موعد تسجيل حجاج بعثة البحرين
أيمن شكل «

انتهى آخر موعد لتعديل وإدخال بيانات الحجاج 
على موق��ع بعث��ة البحرين في تمام الس��اعة 
الثاني��ة عش��ر من مس��اء أمس، فيم��ا يتواجد 
مس��ؤولين في البعثة حاليًا بالمملكة العربية 
السعودية منذ الس��بت الماضي لمتابعة فتح 
المس��ار الس��عودي ومعرفة الرس��وم تمهيدًا 

إلطالع الحمالت البحرينية عليها.
وأوضح عبداهلل سلطان صاحب »حملة العيس« 
للحج أن النظام اإللكتروني لبعثة البحرين كان 
قد فتح منذ أسبوع لتسجيل الحجاج، وكان أمس 
آخ��ر يوم لتعديل البيانات واس��تكمال إدخالها 
في الموقع، مش��يرًا إلى أن الحملة اس��تكملت 
29 حاجًا س��يؤدون المناس��ك معهم باإلضافة 
إلى إداريين، وقد تم حج��ز تذاكر الطيران على 
طي��ران الخلي��ج بتاريخ 28 يونيو حيث س��يقيم 

الحج��اج في المدين��ة المنورة لثالث��ة أيام ثم 
يغادرون بعدها إلى مكة.

وقال سلطان إن ما ينقص الحمالت هو معرفة 
تكلف��ة خدمات المش��اعر من قب��ل المطوف، 
الفتًا إلى أن بعثة البحرين قد س��افرت السبت 
الماضي للمملكة العربية الس��عودية لمعرفة 
أس��عار الخدم��ات والت��ي على ضوئها س��يتم 
الدخول للنظام ومعرفة تكلفة كل حاج، وأرجع 
س��بب التأخير إلى اإلع��الن المتأخر عن تنظيم 

الحج والذي تقرر بعد انحسار جائحة كورونا.
وأوضح جاس��م أب��ل صاحب »حملة المواس��م« 
أن الحم��الت تنتظ��ر فتح المس��ار الس��عودي 
لمعرفة األسعار والرس��وم والتسديد للحصول 
على الترخيص، ويتم حاليًا استكمال اإلجراءات 
والمتابع��ة الدقيق��ة عل��ى ق��دم وس��اق م��ن 
قب��ل بعثة البحرين، مش��يرًا إل��ى أن آخر موعد 
للتس��جيل والتعديل ف��ي أس��ماء الحجاج كان 

مساء أمس.
وأش��ار أبل إلى أن حملته س��تغادر ف��ي الرابع 
م��ن ذي الحجة 3 يوليو، الفت��ًا إلى أن الحمالت 
تستعد الس��تكمال الخدمات المقدمة للحجاج 
من س��كن وإعاش��ة في مكة وإنه��اء تعاقدات 
الحافالت وتجديد المسار اإللكتروني السعودي 
لوضع جميع العقود ودفع الرسوم وقال إن هذا 
يعتبر ش��رطًا أساس��يًا إلص��دار تراخيص الحج 
لدخول مكة والمشاعر واإلعاشة، وتوقع أن يتم 

فتح المسار خالل األيام القادمة.
من جانبه أوضح علي حسن مرزوق صاحب حملة 
الجم��ري أنه قام بالحجز للس��فر إل��ى المدينة 
المنورة بتاري��خ 24 يونيو الج��اري على طيران 
الخليج لقضاء ليلتي��ن والمغادرة بعد ذلك إلى 
مكة، الفت��ًا إل��ى أن الطيران الوحيد المباش��ر 
للمدينة وج��دة، وقال إن العودة س��تكون عن 

طريق مدينة جدة بعد انتهاء المناسك.

بمساحة 20 ألف متر مربع.. ضمن منصة االستثمار الحكومية 

طرح أرض استثمارية جديدة بـالحد قرب المطار
مريم بوجيري «

طرح��ت وزارة المالية واالقتص��اد الوطني ضمن منصة 
اس��تثمار األراض��ي الحكومي��ة إعالن��ًا لالس��تثمار قرب 
مط��ار البحري��ن الدول��ي للمزاي��دة عل��ى أرض لتطوير 
وحدات تجارية ومطاعم ضمن مش��روع تطويري متعدد 

االستخدامات.
وبين��ت الوزارة أن المزايدة س��تتم عل��ى أرض مطروحة 
بمدينة الحد لمش��روع تطويري متعدد االس��تخدامات 
يتضمن محالت التجزئة واألطعمة والمشروبات، وذلك 

بمساحة إجمالية قدرها 20.717 متر مربع.
وأوضحت أن موقع األرض يتميز بس��هولة الوصول إليه 

لقرب األرض من مطار البحرين الدولي، ويتضمن سوبر 
مارك��ت ومحالت تجارية، إلى جان��ب مكتب بريد ومركز 
صحي، كما تقع األرض في مكان اس��تراتيجي حيث تطل 
عل��ى طريق ع��راد الس��ريع وطريق حات��م الطائي وعلى 
مقرب��ة من المش��اريع الجديدة متعددة االس��تخدامات 
وذات ش��عبية مثل ديار المح��رق ودلمونيا وتعد موقعًا 
مثاليًا لتطوي��ر الوحدات التجاري��ة والتجزئة واألطعمة 

والمشروبات لدعم وتغطية احتياجات المنطقة.
ودع��ت الراغبي��ن بالتق��دم للمزاي��دة لزي��ارة الموق��ع 
الحكومي��ة  األراض��ي  اس��تثمار  لمنص��ة  اإللكترون��ي 
investmentland.gov.bh، مشيرة إلى أنه سيتم إغالق 

المزايدة بتاريخ 17 يوليو الجاري.

11 منّفذًا خاصًا يؤدون
 الَقسم أمام وزير العدل اليوم

أيمن شكل «

يؤدي صب��اح اليوم ممثلو 11 ش��ركة جديدة ت��م الترخيص 
لها بمزاولة نش��اط المنفذ الخاص، القس��م أمام وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف، وذل��ك ف��ي مق��ر المحاكم 
الش��رعية بالحنينية للب��دء في العمل وتلق��ي طلبات المنفذ 

لهم.
وكان وزي��ر الع��دل ق��د أصدر ق��رارات نش��رت ف��ي الجريدة 
الرس��مية بتاريخ 26 مايو الماضي بالترخيص للشركات التي 
اجت��ازت المعايي��ر المطلوبة للحصول عل��ى الترخيص، حيث 
اس��تحدث قانون التنفي��ذ الجديد الصادر بموجب المرس��وم 
بقانون رقم )22( لسنة 2021 مهنة المنفذ الخاص، وتقدمت 
ش��ركات للحصول على الترخيص وقام��ت وزارة العدل بإجراء 
المقابالت الش��خصية واختبارات للش��ركات التي اس��تطاعت 
اجتياز البرنامج التدريبي األساس��ي الذي عقد في مقر معهد 
الدراس��ات القضائية والقانونية على مدار 20 ساعة تدريبية 
بمشاركة مدربين من ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة 

والقانونيين.
وترك��ز البرنام��ج عل��ى الجوان��ب األساس��ية له��ذه المهنة 
الجديدة المس��اندة ألعم��ال محاكم التنفي��ذ، كما تم إطالع 
الُمتدربين على عم��ل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوق��اف المرتبط بإج��راءات العم��ل المرخصة 
للمنفذ الخاص، والتعريف بإج��راءات التنفيذ على المنقوالت 
والعق��ارات، وإج��راءات التنفي��ذ العيني، باإلضافة إلى ش��رح 
كيفية اس��تخدام النظام اإللكترون��ي المعتمد لعمل المنفذ 
الخاص، والصالحيات فيه، وبيان خطوات بدء إجراءات التنفيذ 
واتخاذ اإلجراءات من خالله، إلى جانب اس��تعراض آلية إعداد 

التقارير الدورية.

السلوم: التعاون الحكومي 
النيابي حقق العديد من 

المكتسبات الوطنية
أكد رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب النائب 
أحمد صباح الس��لوم أن التوجيهات الملكية السامية من لدن 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه جاءت لتشكل دعامة أساسية 
في المحافظة على االستقرار االقتصادي ودعم خطة التعافي 
االقتصادي والتي كان لها بالغ األثر في تقديم الحزم المالية 
المس��تمرة للقطاع��ات األكثر تض��ررًا من تداعي��ات جائحة 

فيروس كورونا.
وذكر النائب الس��لوم أن اإلج��راءات الت��ي اتخذتها الحكومة 
الموقرة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
ورعاه، واستجابتها من خالل التعاون مع السلطة التشريعية 
في تمري��ر االقتراحات برغبة والتوافق��ات طيلة دور االنعقاد 
الرابع حققت العديد من المكتس��بات الوطنية، وحافظت على 
االس��تقرار االقتصادي لألس��رة البحرينية، والتي جاءت الحزم 
المالية بشكل موجه نحو القطاعات االقتصادية ودعم رواتب 
البحرينيي��ن ف��ي القطاع الخ��اص بما يضم��ن ديمومة هذه 
القطاعات واستمرار البحرينيين في وظائفهم دون أي تأثيرات 
للجائحة عليها، والتكامل في عودة األنش��طة المتنوعة التي 

أسهمت بشكل واضح في تحقيق خطة التعافي االقتصادي.

فاطمة القطري تشيد بنتائج 
خطة التعافي االقتصادي

أش��ادت النائب فاطم��ة عباس القط��ري بالنتائ��ج اإليجابية 
لخط��ة التعاف��ي االقتص��ادي التي أعل��ن عنها وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليف��ة آل خليفة في 
كلمته الرئيس��ية بمنت��دى التعافي االقتص��ادي التي حملت 
عن��وان »الطري��ق إلى التعاف��ي االقتصادي« ضمن جلس��ات 
منت��دى التعاف��ي االقتصادي ال��ذي أقيم تح��ت رعاية رئيس 
مجلس الشورى علي الصالح وذلك بتنظيم من مجلس الشورى 

.)BIBF( ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
وقالت القطري »إن خطة التعافي االقتصادي تأتي كاستجابة 
 لدع��وة حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، لدى افتتاحه 
دور االنعقاد األخير من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلسي 
الش��ورى والن��واب، والتي دع��ا فيها جاللته أصح��اب األعمال 
ضمن قطاعات الدولة اإلنتاجي��ة والخدمية واالقتصادية إلى 
اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد، 
والجه��ود الحثيث��ة لمجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والتي أس��فرت عن إطالق ع��دد من المبادرات 
الرامية لتنمية االقتصاد وخلف فرص العمل النوعية الواعدة 

للمواطنين«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/07/watan-20220607.pdf?1654587982
https://alwatannews.net/article/1009471
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اســتقبلت إدارة “البــاد” بمقرهــا إدارة الجمعية البحرينية لتســامح وتعايش األديان )تعايــش(. ورحب رئيس مجلس 
إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة بالجمعية ونشاطها وما تهدف إليه من إشاعة قيم التسامح وإبراز الصورة الحضارية 

لمملكة البحرين، حيث تحتضن التعدد والتنوع منذ قديم األزل.

لمبـــادرات  “البـــاد”  دعـــم  وأكـــد 
الجمعية فيما يتعلق بترسيخ ثقافة 
الحـــوار بيـــن األديـــان والحضـــارات 

والثقافات.
التحريـــر  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الصحيفـــة  أن  المـــردي  مؤنـــس 
قواســـم  فـــي  تلتقيـــان  والجمعيـــة 
مشـــتركة عديـــدة مـــن خـــال العمل 
علـــى تعزيز الهويـــة الوطنية، حيث 
تتميز الشـــخصية البحرينية بروح 

االنفتاح والتسامح والتعايش 
الذي يشهد به الجميع.
يتابـــع  إنـــه  وقـــال 
نشـــاط الجمعية منذ 
األولـــى،  انطاقتهـــا 

وموجهـــا فريـــق المحرريـــن بأســـرة 
الصحيفـــة لضـــرورة االســـتمرار في 

تكثيـــف االهتمـــام بنشـــاط الجمعية 
لمشـــروعاتها  اإلعامـــي  والدعـــم 

إطـــاق  علـــى  والعمـــل  المقبلـــة 
مشروعات إعامية مشتركة قريبا.

إلى ذلك، عبر رئيس الجمعية يوسف 
بو زبون عن شـــكره وتقديره إلدارة 
اإلعامـــي  علـــى دعمهـــا  الصحيفـــة 

المستمر ألنشطة الجمعية.
مشـــروعاتها  ألبـــرز  عرضـــا  وقـــدم 
ذلـــك  بيـــن  ومـــن  المقبلـــة،  بالفتـــرة 
مشروع بعنوان “رسالة سام للعالم” 
بحيث تشـــمل هذه الرسالة مختلف 

األديـــان التـــي تحتضنهـــا البحريـــن، 
“دعـــاء  بعنـــوان  آخـــر  ومشـــروع 

السام” بالتعاون مع جهة رسمية.
لرئيـــس  الجمعيـــة  إدارة  وقدمـــت 
التحرير العضويـــة الفخرية؛ تقديرا 
لـــدوره فـــي تعزيـــز ثقافة التســـامح 
ودعم أنشطة الجمعية طوال الفترة 
الماضيـــة. وشـــكر رئيـــس التحريـــر 

الجمعية على هذه المبادرة.
كمـــا أهـــدت الجمعيـــة نســـخة مـــن 

كتابها إلدارة الصحيفة.
حضر اللقـــاء من جانـــب الصحيفة: 
قســـم  رئيـــس  التحريـــر  ســـكرتير 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
الغائـــب،  راشـــد  اإللكترونـــي 
بقســـم  والصحافيـــة 
المحليـــة  الشـــؤون 
اإللكتروني  والمحتوى 

مروة أحمد.

“^” و“تعايش” يتفقان على إطالق مشروعات إعالمية مشتركة
الجمعية تمنح رئيس التحرير العضوية الفخرية

المردي يتسلم العضوية الفخرية صورة جماعية للحاضرين باللقاء 

الشعلة يتسلم نسخة من كتاب الجمعية

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  رعـــى 
العصفـــور حفل افتتاح مركـــز تاج الطبي في 
منطقة بني جمرة، بحضور الرئيس التنفيذي 

لصندوق العمل “تمكين” حسين رجب.
المحافـــظ  قـــال  االفتتـــاح،  حفـــل  وخـــال 
تزخـــر  الشـــمالية  المحافظـــة  إن  العصفـــور 
بتعدد المستشـــفيات والمراكز الطبية العامة 
والخاصة، وهو ما يخدم شريحة واسعة من 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وســـهولة الحصـــول 
علـــى خدمـــات طبيـــة متنوعـــة فـــي مناطـــق 

المحافظة الشمالية.
وخـــال الحفـــل، اطلـــع المحافـــظ العصفـــور 
والحضور على أقســـام المركـــز الذي يحتوي 
علـــى 16 عيادة طبية فـــي تخصصات طبية 
متعـــددة ومنها: طب العائلة، وطب األطفال، 
واألســـنان، واألمـــراض الجلديـــة والتجميـــل، 

مشيًدا بالكادر الطبي وما يحتويه المركز من 
أجهزة طبية متطورة.

مـــن جانبها، ثمنت مديـــر العمليات بمركز تاج 

الطبي رملـــة الحداد، رعايـــة المحافظ لحفل 
افتتـــاح المركـــز، متطلعة للعمل المشـــترك مع 

المحافظة الشمالية في المناسبات القادمة.

افتتاح مركز تاج الطبي بـ 16 عيادة... العصفور:

“الشمالية” تزخر بتعدد المستشفيات والمراكز الطبية

فـــي خطـــوة تعكـــس التعافي مـــن جائحـــة كورونا في 
مملكـــة البحرين، قامت مؤسســـات وأجهزة الدولة في 
منصـــة االنســـتغرام بتغييـــر صورهـــا الشـــخصية نحـــو 
صورهـــا الرســـمية المعتمـــدة لشـــعار الـــوزارة أو الجهة 
بعـــد أن كانـــت وعلـــى مـــدار ســـنتين صـــور الحســـابات 
مرتبطـــة بشـــعار الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفايـــروس 
كورونا والحملة الوطنية مثل “حماية والتزام” وغيرها 
مـــن الشـــعارات التـــي وضعتهـــا وزارة الصحـــة في ظل 

الجائحة.
وكانـــت أول الشـــعارات التي أطلقتهـــا الحملة الوطنية 
لمكافحة فايروس كورونا في البحرين وفريق البحرين 
“نلتـــزم للبحرين”، ومن ثم شـــعار “نواصل بحذر”، وفور 
االنطاق بحمات التوعية بضرورة أخذ اللقاح انتقلت 
الوزارة إلى شعار “كن آمًنا بأخذك اللقاح”، وكان آخرها 

شعار “حماية والتزام”.

شعارات حسابات الوزارات بـ “السوشال 
ميديا” تعود لسابق عهدها
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المنامة - بنا

تشهد مملكة البحرين هذه األيام سيطرة رياح 
شـــرقية بوجـــه عـــام ومتغيـــرة االتجـــاه أحيانًا 
خفيفـــة الســـرعة مما يســـاهم في رفـــع درجات 
الحـــرارة عن معدالتهـــا الطبيعية لشـــهر يونيو، 
حيـــث يكـــون الطقـــس حـــارًا نهـــارًا مـــع ارتفاع 
نســـبي فـــي الرطوبـــة الســـطحية خاصة خالل 

فترة الليل.
وبحسب آخر تحديث لخرائط الطقس توقعت 
المواصـــالت  بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد  إدارة 
واالتصاالت تحسن األجواء خالل عطلة نهاية 
األســـبوع حيـــث تتحـــول الريـــاح إلى شـــمالية 
غربية الخميس المقبل وتكون من معتدلة إلى 
نشطة السرعة لتستمر عدة أيام ، على أن تزداد 
وتيرتها لتصل إلى قوية الســـرعة أحيانًا يومي 
الجمعة والســـبت مما يؤدي إلى تصاعد األتربة 
والغبـــار، وعليـــه تهيـــب إدارة األرصـــاد الجوية 
الجمهـــور  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 

الكريم وخاصة مرتادي البحر بتوخي الحذر.
ومـــن خـــالل اإلحصـــاءات المناخيـــة فـــي مثل 
هـــذا الوقت من الســـنة ســـتتأثر المملكة برياح 
موســـمية تعـــرف محليـــًا )بالبـــارح(، وهي رياح 
شـــمالية غربية جافة تستمر لمدة أربعين يومًا، 

قد تتفاوت مدتها من عام آلخر.

بدء موسم “البارح” 
وأتربة وغبار      

الجمعة والسبت
المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات

األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  كشـــف 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي أحمـــد الخيـــاط عن 
أنـــه تمت ترســـية مشـــروع توســـعة تقاطع 
قبـــل  مـــن   )1 )المنحـــدر  العلـــوي  الجســـرة 
علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
بلغـــت  بقيمـــة  حســـن  الحـــاج  مجموعـــة 
مليـــون دينـــار، ومن المتوقـــع أن يتم البدء 
فـــي التنفيـــذ خـــالل الربع الثالث مـــن العام 

الجاري.
وقـــال وكيل شـــؤون االشـــغال بـــأن أعمال 
المشـــروع تتضمـــن تطويـــر منحـــدر رقـــم 
العلـــوي  )1( علـــى جســـر تقاطـــع الجســـرة 
نزوالً إلى شـــارع الشـــيخ عيسى بن سلمان 
مـــن خـــالل إضافـــة مســـار جديـــد ليصبـــح 
منحدرا بمســـارين، مما ســـيضاعف الطاقة 
االســـتيعابية وبالتالـــي تخفيـــف االزدحـــام 
المـــروري وتســـهيل الحركـــة المرورية على 
جسر الجنبية، للمركبات القادمة من الجهة 
الشـــمالية وكذلـــك المركبـــات القادمـــة مـــن 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان رجوعًا إلى 

الشارع نفسه باتجاه مدينة عيسى.
وأفـــاد الخيـــاط بـــأن هـــذا المشـــروع يأتي 
في ســـياق المشـــاريع المهمة التـــي تنفذها 

الوزارة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة الرامية 
إلـــى تخفيـــف االختناقـــات المروريـــة على 

الشوارع الرئيسة.
يذكـــر أن الـــوزارة انتهـــت في وقت ســـابق 
من تنفيذ المرحلة األولى والثانية والثالثة 
من تطوير تقاطع الجســـرة، حيث تضمنت 
أعمال المرحلـــة األولى تعديل المنحدرات؛ 
عليهـــا،  المـــرور  حركـــة  انســـيابية  لزيـــادة 
وإنشـــاء مســـار إضافي على شـــارع الشيخ 
عيسى بن سلمان بطول 850 مترًا ومنحدر 
نحـــو اليمين بطول 400 متـــر؛ لخلق حركة 
مروريـــة حـــرة مـــن دون توقـــف للمركبـــات 
القادمـــة مـــن شـــارع الجنبيـــة إلـــى شـــارع 

الشيخ عيسى بن سلمان.
 كما تضمنت أعمال المرحلة الثانية إنشـــاء 
منفـــذ جديـــد لنقـــل الحركـــة المروريـــة من 
شـــارع الشيخ عيسى بن ســـلمان إلى أعلى 
الجســـر، ومنه جنوبًا على شارع ولي العهد 
الهملـــة والضلـــع، وبذلـــك  باتجـــاه منطقـــة 
أصبح التقاطـــع حرًا في جميع االتجاهات، 
باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء دوار يربـــط شـــارع 

المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وتضمنـــت أعمـــال المرحلـــة الثالثة إنشـــاء 
مداخـــل ومخـــارج علـــى تقاطـــع الجنبيـــة؛ 
بهدف تســـهيل انســـيابية الحركة المرورية 
عليـــه، باإلضافة إلـــى تعديـــل الحاجز على 
الجســـر العلـــوي مع تعديل طبقة األســـفلت 

العلوية والخطوط األرضية.

لزيادة الطاقة االستيعابية للمركبات باتجاه المنامة... “األشغال”:

ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي بمليون دينار

تتقدم
رئيسة وأعضاء مجلس النواب

واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص التعزية والمواساة إلى عائلة
المغفور له بإذن الله تعالى

محمد درويش القالليف
الموظف باألمانة العامة

يتغمد أن  وجل  عز  المولى  سائلين 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

المنامة - بنا

اإلعـــالم  وزارة  وكيـــل  تفقـــد 
عبدالرحمن بحـــر، يرافقه عدد 
من المســـئولين وأعضاء لجنة 
الموقـــع  بالـــوزارة،  المشـــاريع 
األخبـــار  الســـتديو  اإلنشـــائي 
لالطـــالع  وذلـــك  الجديـــد، 
علـــى آخـــر مســـتجدات العمل 
بالمشـــروع، والـــذي من شـــأنه 
تحقيـــق نقلة نوعية في قطاع 
اإلنتـــاج االخبـــاري فـــي مملكة 
البحرين، وتطويره بما يواكب 
أحدث النظـــم التقنية العالمية 

في هذا المجال.
وأشـــار وكيـــل وزارة اإلعـــالم، 
اهتمـــام  إلـــى  الزيـــارة،  خـــالل 
وزيـــر االعـــالم علـــي الرميحي 
بمتابعـــة العمـــل فـــي مشـــروع 
االستديو الجديد، وتوفير كل 
مـــا يحتاج إليه مـــن متطلبات، 

بما يضمن لالســـتديو أن يكون 
واجهـــة مشـــرفة لإلعـــالم فـــي 
مملكـــة البحريـــن، ومعبـــًرا عما 
نهضـــة  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
شـــتى  فـــي  وتطـــور  تنمويـــة 

القطاعات.
وأعـــرب وكيـــل وزارة االعالم، 
في ختـــام الزيارة، عن شـــكره 
القطاعـــات  لجميـــع  وتقديـــره 
المســـاندة إلنجـــاز  الحكوميـــة 
هـــذا المشـــروع الهام كمـــا عبر 
عـــن شـــكره وتقديـــره لجميـــع 
العاملين في مشـــروع استديو 
االخبار الجديد على جهودهم 
الكبيـــرة وتفانيهـــم مـــن أجـــل 
فـــي  المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء 
وإلظهـــاره  المحـــدد،  الوقـــت 
بالمســـتوى الذي يليق باإلعالم 

البحريني ورسالته الوطنية.

جهود وزارية الستكمال أستديو 
األخبار الجديد في الوقت المحدد

المنامة - وزارة الداخلية

لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
العامـــة للمـــرور العميـــد الشـــيخ 
عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب آل 
خليفة وفـــد البحرين المشـــارك 
بالمؤتمـــر العربي التاســـع عشـــر 
لرؤســـاء أجهزة المرور بمجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب، وذلك 
بمقـــر األمانـــة العامـــة بتونـــس، 
ووفـــود  رؤســـاء  بمشـــاركة 
اإلدارات العامـــة للمـــرور بـــدول 

المجلس.
وجرى خالل االجتماع، مناقشة 

نتائج تطبيق توصيات المؤتمر 
العربـــي الثامـــن عشـــر لرؤســـاء 
أجهـــزة المـــرور، وتجـــارب دول 
تنظيـــم  فـــي  التعـــاون  مجلـــس 
حركة المرور والحد من حوادث 
الطرقـــات، ومجـــال التعامل مع 
والناريـــة  الهوائيـــة  الدراجـــات 
والكهربائية، واستخدام الذكاء 
االصطناعي في تعزيز السالمة 
المرورية، كما تم مناقشة كيفية 
العمل على االحتفاالت بأسبوع 

المرور العربي.

االستعانة بالذكاء االصطناعي 
للحد من الحوادث

أكثر من 2000 مريض بالتصلب اللويحي
3.7 مليون دينار إلنشاء المركز المخصص لعالج المرضى... أبو الفتح:

قدرت رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد نهلة أبو الفتح، عدد مرضى التصلب اللويحي 
في المملكة بأكثر من 2000 حالة، إذ تعتبر البحرين في المركز الثالث خليجًيا من ناحية ارتفاع نســبة عدد المرضى، 
حيث تســجل جمعية التصلب أســبوعيا )من حالة واحدة إلى 3 حاالت(، الفتة إلى أن مبنى المركز المخصص لعالج 
مرضــى التصلــب اللويحــي المؤمــل افتتاحه خالل الفترات المقبلة في مجمع المحرق الطبي، قدرت نســبة انجاز بناء 
فيــه نحــو 75 %، بتكلفــة تبلغ 3.7 مليون دينار شــاملة تكاليف اإلنشــاء والمعدات واألجهــزة الطبية واألثاث، بتمويل 

من بنك البحرين الوطني.

وقالت أبـــو الفتح لـ “البالد” إن افتتاح 
المركز ســـيخفف من ضغـــط المرضى 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  المراجعيـــن 
الطبـــي، خصوًصـــا أن المركـــز الجديد 
يعتبر أول مركز متخصص ومســـتقل 
بذاته على المســـتوى اإلقليمي، حيث 
قســـم  خارجيـــة،  عيـــادات   7 يضـــم 
المغناطيســـي،  بالرنيـــن  تشـــخيص 
العـــالج الطبيعـــي، العـــالج بالتماريـــن 
اليدوية، MPI، قسم العالج الطبيعي، 

اليدويـــة،  بالتماريـــن  العـــالج  قســـم 
غـــرف عـــالج خاصـــة وعامـــة، مختبر 
وصيدليـــة، مركـــز لألبحـــاث العلميـــة، 
المســـتودعات  للمحاضـــرات،  قاعـــة 
ومكاتـــب  الخدمـــات  مبنـــى  الطبيـــة، 
إدارية ومواقف للســـيارات، وكان من 
المؤمـــل افتتـــاح المركـــز خـــالل الربع 

األول من العام الجاري.
ورًدا علـــى ســـؤال “البـــالد” عن ســـبب 
ارتفـــاع أعـــداد المرضـــى فـــي اآلونـــة 

األخيـــرة بالمملكـــة: أكـــدت أبـــو الفتح 
أن الكشـــف المبكر ساهم في اكتشاف 
عـــدد الحـــاالت التي تعانـــي من بعض 
أعـــراض التصلـــب المتعـــدد المزمنـــة، 
المصابيـــن  بعـــض  أن  إلـــى  إضافـــة 
عليهـــم  ظهـــرت  كورونـــا  بفيـــروس 
أعـــراض المـــرض، وبعـــد تشـــخيصهم 
تبيـــن أنهـــم مصابيـــن بالتصلـــب دون 
علمهـــم منـــذ فترات، مؤكـــدة في ذات 
الوقايـــة  لتطعيـــم  عالقـــة  ال  الوقـــت 

مـــن فيروس كوفيـــد 19 بزيـــادة عدد 
مرضى التصلب.

خليجيـــة  إحصـــاءات  آخـــر  وعـــن 
بالمـــرض، أوضحت أن البحرين تعتبر 
فـــي المركـــز الثالث بيـــن دول الخليج 
العربـــي من بعد الكويت والســـعودية، 
فيمـــا تأتـــي اإلمـــارات وقطـــر وُعمـــان 

بحسب الترتيب بعد البحرين.
يذكر أن تنفيذ مشروع مركز التصلب 
اللويحي تبـــرع بتمويله بنك البحرين 
الوطني لصالـــح وزارة الصحة وتقوم 
بتنفيذه وزارة شـــؤون األشـــغال على 
بمنطقـــة  مربـــع  متـــر   800 مســـاحة 
البســـيتين بمحافظة المحرق، ويعتبر 
التصلب اللويحـــي مرضا مناعيا يؤثر 
على الجهاز العصبي المركزي )الدماغ، 
الحبل الشـــوكي، األعصـــاب البصرية(، 
ويصيب الفئـــات العمرية من 20 - 50 

سنة.

دعوة المربين لإلبالغ الفوري في حالة االشتباه باألمراض
225 مزرعة لألبقار و737 لألغنام والماعز تخضع للرش والتحصين... “الثروة الحيوانية”:

قامـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانية بعدد 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائية 
علـــى مـــزارع اإلنتـــاج الحيوانـــي لدى 
مـــن  الحيوانـــات  لحمايـــة  المربيـــن، 

األمراض الوبائية الصيفية.
وقـــال وكيل الثـــروة الحيوانيـــة خالد 
حســـن إنـــه يوجـــد لدينا فـــي البحرين 
علـــى  موزعـــة  لألبقـــار  مزرعـــة   225
المحافظـــات األربع، بينمـــا يوجد لدينا 
كذلـــك 737 مزرعـــة لألغنـــام والماعـــز 
موزعة على المحافظات األربع، مؤكًدا 
اســـتمرارية أعمـــال الوكالـــة في الرش 

الوقائي للمزارع.
اإلجـــراءات  تلـــك  مـــن  “أن  وأوضـــح 
إدارة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الوقائيـــة 
الصحـــة الحيوانيـــة فـــي الوكالـــة هـــو 
تطبيـــق األمـــن الحيـــوي، وهـــو عبـــارة 
لمـــزارع  إجـــراء تحصيـــن دوري  عـــن 
اإلنتاج الحيواني لدى المربين للقضاء 
علـــى األمـــراض المســـتوطنة، وكذلـــك 
الســـيرولوجية  المســـوحات  إجـــراء 
لقيـــاس مســـتوى األجســـام المناعيـــة 

بعد التحصين وذلك لتقييم المســـتوى 
المناعي للحيوانات المحصنة وتحديد 
انخفـــاض  لبدايـــة  الزمنـــى  التوقيـــت 
يمكـــن  وعليـــه  المناعـــي،  المســـتوى 
تحديـــد المدة الزمنيـــة الالزمة إلعادة 
والتقصـــي  أخـــرى،  مـــرة  التحصيـــن 
الســـلبى عـــن طريـــق تلقـــي البالغـــات 
الخاصة باشتباهات االمراض الوبائية 

من المحافظات المختلفة”. 
وشـــدد وكيـــل الثـــروة الحيوانية على 
ضرورة اإلبالغ الفوري من قبل المربين 

عن حاالت االشتباه باألمراض، ووضع 
الحيوانـــات بالمزرعـــة تحـــت الحجـــر 
البيطـــري مـــع عـــدم دخـــول حيوانات 
جديـــدة إلى المزرعـــة أو بيع حيوانات 
مصابة أو مخالطة وال يتم رفع الحجر 
إال بعـــد مـــرور 21 يوًمـــا من شـــفاء أو 

نفوق آخر حالة.
وتابع “كما تقـــوم الوكالة ممثلة بإدارة 
الصحة الحيوانيه بالرش الوقائي ضد 
الطفيليـــات الخارجية والفيروســـيات 
المربيـــن،  مـــزارع  فـــي  والبكتريـــا 

مشـــددا على ضـــرورة حـــرص المربين 
لحظائرهـــم  الـــدوري  التنظيـــف  علـــى 
والتخلص اآلمن للنفايات والحيوانات 

النافقة.
المصائـــد  باســـتخدام  ينصـــح  كمـــا 
والطاردات للحد من انتشار الحشرات 
الناقلة لألمراض والحشـــرات الطائرة، 
بالمبيـــدات  الحظائـــر  رش  وتكثيـــف 
علـــى  للقضـــاء  الالزمـــة  الحشـــرية 
الحشـــرات الماصـــة للـــدم والحشـــرات 

الطائرة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تأجيل األقساط... مشاتل الفرح المغطاة برائحة الحمى
محافـــظ مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج قـــال في تصريح 
لــــ “البالد” على هامش مشـــاركته فـــي منتدى التعافـــي االقتصادي إن 
المصـــرف المركـــزي يـــدرس موضوع تمديـــد تأجيل تســـديد القروض 
الشـــخصية مـــع البنوك دون الخوض فـــي تفاصيل، وقبـــل أيام طالب 
أيضا عدد من النواب بالمثل، ولغاية اللحظة لم تحسم هذه القضية.

اســـتطاع قرار تأجيل األقســـاط الشـــخصية للمواطنيـــن تغيير الوضع 
بعـــض الشـــيء منذ بدايـــة الجائحـــة ولغايـــة اآلن، فزاد دخل األســـرة 
وانتعـــش الســـوق بالجملـــة والتجزئة، وعـــاش المواطن مـــن أصحاب 
الدخـــل المحـــدود في “بحبوبـــة مؤقتة”، واشـــتعلت قناديل الســـعادة 
فـــي البيوت، واختفـــت صرخات الديون ومالحقـــة البرادات وطوابير 
الدائنيـــن الذيـــن كانـــوا معلقيـــن علـــى أبـــواب النـــاس مثـــل األجراس، 
وبالرغم من نسبة األرباح التي ستجنيها البنوك من توقيف القروض، 
إال أن المواطـــن كان لـــه رأي آخـــر على اعتبـــار أنه يملـــك الحقيقة وال 
غيرهـــا، وهـــي أن حياته لن تســـتمر بـــدون القروض، فهـــي الوتر الذي 
يلمع ويبرق ومقبض الباب الذهبي الذي ســـيفتح أمامه مشاتل الفرح 

المغطاة برائحة الحمى.
لقـــدُ ربط المواطن من أصحاب الدخل المحدود بحبال القروض، ولن 
يكـــون عنـــده أي فرق فـــي أن يكون رابحا أو خاســـرا طالما ســـتبتلعه 
البنوك في جوفها وســـتبقيه على مائدتهـــا الخضراء أضعافا مضاعفة 
علـــى مر األجيال، لهـــذا وكما هو واضح في الصورة العامة لن يتعجل 
فـــي رفـــض قرار تمديد وقف األقســـاط لســـتة شـــهور أخـــرى إن تمت 
الموافقـــة مـــن الجهـــات ذات العالقة، ولـــن يلتفت إلى األربـــاح ألنه لم 
يعـــد يطيق هضم المعاناة والمعارك غيـــر المتكافئة بينه وبين التجار، 
ومعظـــم المواطنيـــن الذين قرروا وقف أقســـاط قروضهم الشـــخصية 
طوال هذه الفترة لم يفكروا في رقم األرباح وشـــكل الجبر الهندســـي 
ومنهجية الحلول الرياضية التي تبدع فيها البنوك، بقدر ما فكروا في 

استالم رواتبهم كاملة في هدوء وفرح.
لننتظـــر حتى تتســـع الرؤية وترتســـم مالمـــح المرحلـــة القادمة، ولكن 
الشـــيء المؤكد هو رغبة المواطن في مرور الليالي واأليام والشـــهور 

ويديه مطرزة بذهب الراتب الكامل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لســـنا ضـــد من ينـــوي الترشـــح للمجلـــس النيابـــي أو البلـــدي إذا كانـــوا يمتلكون 
الخلفيـــة القانونيـــة التـــي تؤهلهـــم للعمل فـــي المجاليـــن، لكننا نعتقـــد أّن المهمة 
ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، خصوصا إذا ما كان مجال عملهم ال يمت 
للســـلطة التشـــريعية بأدنى صلة، وبالرغم من أننا ننادي بضرورة المشـــاركة في 
االستحقاق االنتخابّي، بيد أّن هذا يتطلب في ذات الوقت أسسًا البد من التوفر 
عليهـــا لتحقيـــق ولو الحد األدنى من النجاح، أما االستســـالم إلغراءات المكافأة 

ووجاهة المنصب فستكون أكالفه باهظة جدًا.
فـــي دورات برلمانية ســـابقة شـــاء القدر للبعـــض أن يحمل صفة نائـــب برلمانّي، 
لكـــن الـــذي شـــهدناه أنهـــم أصبحـــوا غيـــر قادرين علـــى النهـــوض بأعبـــاء المهمة 
وإدارة الملفات المطروحة والســـبب ببســـاطة أنهم لم يكونوا يتمتعون بالكفاءة 
المطلوبة، من هنا فإّن الكثيرين يتمنون لو أعيد النظر في شـــرط المشـــاركة، فال 
أعتقد أّن القراءة والكتابة وحدهما كافيان لعضوية المجلسين النيابي والبلدي، 
والكثير أيضا باتوا في أسف كونهم لم يحسنوا اختيار األكفأ واألجدر، واعترفوا 
متأخريـــن أّنهـــم خدعوا ببرنامج المترشـــح وصفة “نقابـــي”، متخيلين أّن الصفة 

قـــادرة علـــى حلحلة القضايا، فماذا كانت النتيجة؟ لألســـف انهـــا مخيبة آلمالهم 
فقد ذهبت آمالهم أدراج الرياح ولم يعد مجديا البكاء على اللبن المسكوب!

طبعـــا من حق األعضـــاء المنتهية واليتهم التباهي بما يســـمونه “إنجازات” وكم 
األســـئلة المطروحة والقضايا التي تم تداولها، لكن الذي لم يذكروه أّن المواطن 
لـــم يجن منها ســـوى الهشـــيم، ونحن ندرك أّن كل هذه المنجزات ليســـت ســـوى 

تمنيات ومناشدات لم تترجم إلى فعل في الواقع. 
بقيت اإلشـــارة إلى أّن قلة من النواب حظيت مناطقهم بمشـــاريع نتيجة مثابرة 
وعمـــل دؤوب ال ينكـــر، إالّ أّن مناطـــق أخـــرى بقيـــت علـــى وضعهـــا، والمثال هنا 
منطقتا “سار والجنبية”، ألنه لم يقيض لهما من يترافع عنهما على مدى الدورات 
البرلمانية السالفة. إّن تاريخ القرية – سار - مع من تم انتخابهم لم يثمر مشروعا 

واحدا بالرغم من وعودهم لها بالمن والسلوى. 
ونحن على أبواب استحقاق قادم فإّن األمل من أبناء المنطقتين )سار والجنبية( 
أن يكونوا قد اســـتوعبوا الدرس جيدا والتفكير في اختيار األكفأ واألجدر، ألّن 

هدر سنوات أربع أخرى من العمر ليس أمرا سهال.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

اختيار األكفأ

قدمنـــا مؤخرًا ورقة وورشـــة عمل لتجربة مملكة البحريـــن بالخصخصة كمدخل 
لإلصـــالح االقتصـــادي في )41( عامـــا، بأول عمليـــة لقطاع االتصـــاالت )1981م(، 
وإصـــدار قانـــون سياســـات وضوابـــط الخصخصـــة )2002م(، مســـتهلين بمدخل 
تعريفـــي، مبينيـــن أن مصطلـــح الخصخصـــة حديـــث نســـبيًا ويعـــود لــــ )1945م(، 
عارضيـــن التعريف العـــام بأن “الخصخصة” هـــي “التحول إلى القطـــاع الخاص”، 
وكلها مفردات ُتفيد حالة انتقال الملكية من “القطاع العام” إلى “القطاع الخاص”.
نتابـــع اليوم بتعريـــف البنك الدولـــي للخصخصة.. “هي إحدى الركائز األساســـية 
لبرنامـــج اإلصالح الهيكلي االقتصادي، منـــذ ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية 
وقيـــام الدول بإنشـــاء مشـــروعات مملوكة للدولـــة إلعادة بناء مـــا دمرته الحرب 
لتحقيـــق األهـــداف االجتماعية واالقتصادية بتوفير الســـلع األساســـية مجانًا أو 
بأســـعار مخفضة بما يســـمى “الدعم”، وقيـــام الدول بتحويل ملكيـــة البرامج من 
الدولـــة إلى القطاع الخاص بعدة أشـــكال: كخصخصة األســـهم ببيعها بالبورصة، 
أو ببيعهـــا كأصـــول، أو بتوزيـــع القســـائم، والمتمثلة ببيع جزء من ُملكية الشـــركة 
إلى المواطنين أو توزيعها بشـــكل مجاني أو بسعر منخفض جًدا، أو الخصخصة 
مـــن األســـفل عبر الســـماح بالبـــدء باألعمال التجاريـــة الجديـــدة والخاصة لصغار 
أو  اإلدارة  علـــى  االســـتحواذ  أو  االقتصـــادي،  بالنمـــو  للمســـاهمة  المســـتثمرين 

االســـتحواذ على الموظف بتوزيع أســـهم الشركة بشكل مجاني أو بسعر مخّفض 
جًدا للعاملين بالشركة أو إلدارتها.

وهناك الخصخصة الكاملة بالبيع الشـــامل للمشـــاريع العامة وتحويلها إلى ملكية 
خاصة، أو الخصخصة الكلية بنقل ملكية المؤسسات العامة كليًا من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص ببيع جميع أسهم رأس مالها للجمهور، إلى جانب الخصخصة 
الجزئية بإتاحة الفرصة للمشاريع العامة لكي تؤدي عملها وكأنها مشاريع خاصة، 
مـــع إخضاعهـــا للقواعد التنافســـية للســـوق، مثـــل “عقـــود اإلدارة”، أو بخصخصة 
عمليات محددة، كعمليات التكرير، أو عمليات التســـويق في القطاع النفطي، أما 
الخصخصة من خالل االمتيازات فتتم بعقد به كل مواصفات االمتياز والتأجير 
وشـــروطه، ويتحمل صاحب االمتياز المســـؤولية الشـــاملة عن الخدمات كعملية 
الصيانة واإلدارة، واالستثمارات الرأسمالية طوال فترة االمتياز، وتعود األصول 
إلـــى القطـــاع العام بانتهاء المدة الزمنية المحـــددة لالمتياز المتراوحة بين )25 - 
30( ســـنة، مثل، BOT )بناء، تشغيل، تحويل(، لتطوير مشاريع جديدة في البنية 
التحتية، وBOOT )بناء، تملك، تشـــغيل، تحويل(، وتمتد فترته )25( عاما، وغالبًا 
ما تتعاطى مع مشاريع مثل تشجيع االستثمار الخاص بالبالد، ونقل التكنولوجيا 

والدراية الفنية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الخصخصة في أربعة عقود )2(

شباب المع
جمعتنـــي األيام الماضيـــة بلقاء مميز مع أحد الشـــباب الالمعين، إذ هام 
حينها متحدًثا عن إنجازاته وطموحاته، وقد حدثني عن مشـــاركته في 
البرنامـــج الوطنـــي “المع”، مع ســـيطرة الفتـــة وواضحة ولمعـــان غريب 
أصدرتها نظرات عينيه، كان ناتًجا عن صعود قوي لمؤشر تقدير الذات، 
وتعبيًرا عن شـــعوره باالعتـــزاز ألنه يمثل النخبة من الشـــباب البحريني 
في هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب والرياضة 
في نسختها الثانية هذا العام، من أجل إعداد وتأهيل الصفوف القيادية 
من الشـــباب الذين يخضعـــون لعدة اختبارات وبرامـــج تدريبية لتمكين 
المتأهليـــن منهم من إعداد واقتراح بعض المشـــاريع التي تبرز الطاقات 

الشبابية في مختلف المجاالت.
حينهـــا، أخذنـــا الحديث وأردفـــُت بكلمات تشـــجيعية تحفيزية للشـــاب 
المجتهـــد، بعدها جمعـــت أوراقي كلها ورحت بعيـــًدا، لكنني ولألمانة لم 
أســـتطع التخلص من تأثير الموقف، واستمرت كلمات ذلك الشباب وهو 
يؤكـــد عزمـــه التام على العطاء وبذل قصارى جهـــده كي يبقى المًعا مع 
أقرانه، ويتأهل لمرحلة التحديات، وقد أخذته المسؤولية التامة إلثبات 
جدارته واستحقاقه للوصول. أعزائي قراء هذا المقال، إنني اليوم أرمي 
إلى هدفين، األول تسليط الضوء على مشروعنا الوطني الشبابي الذي 
يعزز جانب االهتمام بالنخبة المتميزة من شـــباب المملكة، والعمل على 
تحفيزهم للتميز وإعداد نخبة من الشـــباب البحريني في بيئة تنافســـية 
عادلة من خالل دعم مشـــاركتهم في المشـــاريع الوطنية التي تسهم في 
بنـــاء ونهضـــة المملكة. أما الهـــدف الثاني، فهو ما يرفـــع وينصب ويركز 
على األثر الذي تحدثه الكلمات في حياتنا، والذي انعكست نتائجه على 
دافعية الشـــاب وهو في مراحله األولى من المشـــاركة في البرنامج، فما 

كان يرى نفسه إال “المًعا”، وهذا السر الذي يصنع الطاقات والكفاءات.
وهذا دورنا جميًعا في دعم بناء القدرات الوطنية الشـــبابية واالستثمار 
فـــي طاقـــات وإمكانيـــات أبنائنا إلعدادهـــم ألداء دورهـــم المحوري في 
صناعة المســـتقبل، والســـعي دوًما لدعم البرامج الحكومية نحو تأهيل 
وتعزيز القيادات الشـــبابية في مملكة البحرين، ولن ننســـى مقولة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة “شـــباب العالم.. الحالمـــون والمبدعون 
والمنجـــزون.. نجتمـــع حيـــث يجتمـــع شـــغفنا.. لنلتقـــي ونتخطى حدود 

أحالمنا”.

د. حورية الديري

طبيب أم سوبرمان؟
أســـرد بمتـــن مقال اليـــوم، معاناة األطباء فـــي المراكـــز الصحية، بنقاط 
المكلـــوم،  الطبيـــب  يوميـــات  تعكـــس  ومباشـــرة،  وواضحـــة،  مركـــزة، 
والمغلـــوب علـــى أمره، مـــن الصباح الباكر حتـــى نهاية الدوام الرســـمي 
المتشـــبع بالضجيج والجهد “الســـوبرماني” وبحـــال رث يجب أن يؤخذ 

به قرار حاسم من قبل قيادات الوزارة، كالتالي:
١#  يعايـــن الطبيـــب في المراكـــز الصحية قرابة ســـبعين مريضا يوميا، 
موزعين بالفترتين المســـائية والصباحية، وبمدة استشارة ال تتجاوز 8 

دقائق فقط، فهل كيف؟
٢#  ال توجـــد مـــع الطبيـــب ممرضـــة، أو مســـاعد يعينه علـــى أداء عمله 
الضخـــم هـــذا، بوضـــع ُمـــر “يحكـــره” بزاويـــة عمـــل ضيقـــة، بهـــا تبعـــات 

اجتماعية، وقانونية، ليس لها أول، وال آخر.
للتشـــخيص، وتقديـــم االستشـــارة،  الطبيـــب مســـؤول باإلضافـــة    #٣
ووصـــف العـــالج المناســـب، بأن ينـــادي علـــى المرضى، حســـب الموعد، 

وبدقة متناهية، فهل هذا واجبه؟
٤#  الرد على استفسارات المراجعين عن المواعيد، والتفاهم الهادئ مع 
من يفتحون باب العيادة بدون سابق إنذار، أو مع من يتأخرون بسبب 

الحاالت الطارئة بين المواعيد.
٥#  الرد على اتصاالت األقســـام المعاونة، واســـتقبال المريض بالتحية، 
وأخذ شكواه بالتفصيل، ثم توقيع الكشف الطبي عليه، ووصف العالج 
المناســـب، ثم تحرير ما يتطلب من تحاليل طبية، أو فحوصات أشـــعة، 
أو تحويـــل للطـــوارئ، أو للرعايـــة الثانوية، أو إجازة مرضيـــة، أو تقرير 

طبي، لجهة ما، أو شهادة مرافق للمريض.
٦#  قـــد تعتـــرض اإلجراءات الســـابقة أعطال فنيـــة، أو تباطؤ في عمل 
بجهـــاز الكمبيوتـــر، أو اســـتدعاء عاجـــل لمعاينة حالة طارئـــة في غرفة 

الطوارئ، ما يعني تحويل الوضع لكارثي، فوق ما هو عليه.
فهل هذا طبيب؟ أم سوبرمان؟.
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