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عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أعــرب 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة عن عظيم 
الــفــخــر والــتــقــديــر لــمــا يــلــقــاه الــقــطــاع الــصــحــي في 
مملكة البحرين من اهتمام ورعاية مستمرة من لدن 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب السمو الملكي 
العهد رئيس  آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد 

مجلس الوزراء.
عـــبـــداهلل آل خليفة  بـــن  الــشــيــخ مــحــمــد  وافــتــتــح 
للصحة  األعــلــى  المجلس  أقامها  التي  العمل  ورشــة 
الرعاية  لتطوير  الوطني  البرنامج  مستجدات  بشأن 
للصحة  األعــلــى  المجلس  نظمها  والــتــي  الــصــحــيــة، 
تـــاون روتــانــا بــحــضــور رئــيــس مجلس  فــي فــنــدق داون 
والرئيسين  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أمــنــاء 
التنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية 
الــعــام للمجلس األعــلــى  الــصــحــيــة األولـــيـــة واألمـــيـــن 

للصحة وعدد من منتسبي القطاع الصحي.
هذه  »إن  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  وأكـــد 

الورشة تهدف إلى الوقوف على مستجدات البرنامج 
برنامج  وتطورات  الصحية  الرعاية  لتطوير  الوطني 
ــــي، حـــيـــث إن الـــنـــهـــوض بــالــخــدمــات  ــذاتـ ــ الــتــســيــيــر الـ
الوطني  الصحي  الضمان  برنامج  وتفعيل  الصحية 
يتطلب أن تتمتع إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية 
قــرارات تتسم  التي تخولهم التخاذ  بالسلطة  األولية 
المؤسسات الصحية لضمان  الكاملة إلدارة  بالمرونة 
منظومتها  تــكــون  وأن  الصحية  الــخــدمــات  اســتــدامــة 
متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة لمتلقي الخدمات 

بكل مرونة وسهولة وسرعة«.
وأشار الفريق الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
بتطبيق  الفعلية  الــبــدايــة  شــهــد  الــعــام  هـــذا  »أّن  إلـــى 
الصحية  الخدمات  لمقدمي  الــذاتــي  التسيير  نظام 
الــحــكــومــيــة، مــن خـــالل صـــدور الــمــراســيــم والـــقـــرارات 
الــمــنــظــمــة لـــهـــذا الـــمـــشـــروع وتــعــيــيــن مــجــالــس أمــنــاء 
المراكز ورئيسين تنفيذيين وبدء العمل في مراجعة 

الهياكل«.
نــظــام  ــلـــى  ــكـــز عـ يـــرتـ الـــبـــرنـــامـــج  أّن  إلـــــى  وأشــــــــار 

العالجية  األمــــور  يشمل  ومــتــكــامــل  شــامــل  مــعــلــومــات 
والنظم اإلدارية والمالية بحيث يكون قادًرا على ربط 
األنشطة العالجية بالتكاليف وبمخرجاتها العالجية 
مع  الخدمة  لتقديم  عقود  في  الدخول  من  للتمكن 
مــشــتــري الــخــدمــة وهــــي صـــنـــدوق الــضــمــان وشــركــات 
التأمين ولتمكين أجهزة الرقابة والتقييم )اإلداري – 
المالي – العالجي( من إصدار تقارير دورية شاملة عن 

المؤسسات الصحية في البحرين الخاصة والعامة.
جــواد  السيد  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت  جانبها  مــن 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
برنامج  متوافًقا مع  يأتي  الذاتي  التسيير  أن مشروع 
المنبثقة  األهــداف  وتجسيد  الموقرة  الحكومة  عمل 
من الرؤية الوطنية 2030م وتنفيذ المبادرات الوطنية 
الرامية إلى مواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية 
وفق  عالية  بجودة  واستدامتها  للمواطنين  المقدمة 
المرتكز  كــان  واالســتــدامــة  التنافسية  العدالة  مبادئ 
ــــالق بـــرنـــامـــج )صـــحـــتـــي( - الــبــرنــامــج  األســــاســــي إلطـ
الوطني لتطوير الرعاية الصحية بمملكة البحرين«.

رئي�س الأعلى لل�صحة يفتتح ور�صة م�صتجدات برنامج تطوير الرعاية ال�صحية

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 

يهنئ�ان بالعي�د الوطن�ي لتايالن�د
آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــاللــة  بعث حــضــرة صــاحــب 
المـلك  جاللة  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 
وذلك  الصديقة،  تايالند  مملكة  ملك  الونجكورن  فاجير  ماها 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  البرقية  جاللته  في  أعــرب 
من  بالمزيد  تايالند  مملكة  ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور 

التقدم واالزدهار.
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
إلى  تهنئة  برقية  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة، 
الــونــجــكــورن، مــلــك مملكة تايلند  الــمــلــك مــاهــا فــاجــيــر  جــاللــة 
أعرب  لــبــالده،  الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  الصديقة، 
سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة.
العهد رئيس مجلس  الملكي ولي  السمو  كما بعث صاحب 
الــوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى الجنرال برايوت تشان أوتشا، 

رئيس وزراء مملكة تايالند.

�صفير  ي����ودع  ال��ق�����ص��ي��م  اأم���ي���ر 

ال��ب��ح��ري��ن ل����دى ال�����ص��ع��ودي��ة
بن  فيصل  الــدكــتــور  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، 
بمناسبة  وذلـــك  خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن  حــمــود  الشيخ  بمكتبه، 
انتهاء فترة عمله سفيًرا لمملكة البحرين لدى المملكة العربية 

السعودية.
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رحب  اللقاء،  وخالل 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بالشيخ حمود 
المتجذرة  العالقات األخوية  آل خليفة، مؤكدا عمق  بن عبداهلل 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي 
جميع  فــي  المتميزة  األخــويــة  للعالقات  مشرًفا  نــمــوذًجــا  تعتبر 
الشيخ  بذلها  التي  الصادقة  بالجهود  سموه  مشيًدا  المجاالت، 
لمملكة  كسفير  مهمته  أداء  فــي  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  حــمــود 

البحرين في الرياض بكل كفاءة.
آل خليفة عن  عــبــداهلل  بــن  الشيخ حــمــود  أعـــرب  مــن جانبه، 
تسهيل  في  أسهما  ومساندة  دعم  من  لقيه  لما  وتقديره  اعتزازه 
أداء مهامه خالل فترة عمله سفيرا لمملكة البحرين في الرياض، 
متمنًيا للمملكة العربية السعودية دوام الرفعة والمنعة واالزدهار.

المفت��س الع�ام ي�زور اإدارة النق�ل 

لكورون�ا الت�ص�دي  بجه�ود  وي�ص�يد 
قام اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة المفتش العام 
في  كــان  حيث  النقل،  إدارة  إلــى  تفقدية  بــزيــارة  الداخلية  بـــوزارة 
من  وعـــدد  النقل  إدارة  مــديــر  درويـــش  محمد  الــمــقــدم  استقباله 
لــلــوقــوف على االســتــعــداد والــجــاهــزيــة لتقديم  الــضــبــاط، وذلـــك 
بأعلى مستوى  والمقيمين  للمواطنين  األمنية  الخدمات  أفضل 

من الدقة والسرعة.
ــارة، اســتــمــع الــمــفــتــش الــعــام إليــجــاز حـــول أبــرز  ــزيـ وخـــالل الـ
المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة النقل، ودورهم الفعال في 
نقل  مــن خــالل  كــورونــا  فــيــروس  لمواجهة  الوطنية  الجهود  دعــم 
وفق  والمستشفيات  الحجر  مراكز  إلى  والمخالطين  المصابين 
المعايير االحترازية بما يضمن سالمة الجميع، كما تفقد آليات 
ومركبات إدارة النقل واطلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة. 
خصوصًا  النقل  إدارة  بــه  تــقــوم  الـــذي  الكبير  بــالــدور  وأشـــاد 

جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

} جانب من اللقاء.

} جانب من الزيارة.

أكـــد صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما 
المنطقة من مقومات محفزة الستقطاب  تتمتع به 
وان،  الفورموال  لرياضة  الكبرى  العالمية  السباقات 
المنطقة  دول  تــراكــم خــبــرات  أن  إلـــى  مــشــيــرا ســمــوه 
في تنظيم هذه السباقات بأفضل األساليب عزز من 

مكانتها العالمية كوجهة لمثل هذه الرياضات.
جـــاء ذلـــك لـــدى حــضــور ســمــوه أمـــس جــانــبــًا من 
سباقات النسخة األولى من جائزة السعودية الكبرى 
لـ»الفورموال وان« بحلبة الكورنيش في جدة بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة. وقـــد أعــــرب صــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء عن 
الملك  الشريفين  الحرمين  لــخــادم  التهاني  أصــدق 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ســـعـــود عـــاهـــل الــمــمــلــكــة 
السمو  صاحب  وألخيه  الشقيقة  السعودية  العربية 
الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
ــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء  آل ســعــود ولـ
الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  الدفاع  وزيــر 

الدولية  الحلبة  هــذه  إقــامــة  فــي  الجهود  نجاح  على 
الــمــمــيــزة الــتــي ســتــكــون بـــإذن اهلل داعــمــة إلـــى جانب 
حلبة البحرين الدولية والحلبات األخرى بالمنطقة 
لرياضة الفورموال وان، منوهًا سموه بحسن التنظيم 
واإلعداد للنسخة األولى من جائزة السعودية الكبرى 

لـ»الفورموال وان«.
البحرين  حلبة  بين  التعاون  أهمية  سموه  وأكــد 
الــدولــيــة وحــلــبــة الــكــورنــيــش بــجــدة لــتــبــادل الــخــبــرات 
مشيدًا  المختلفة،  والــفــعــالــيــات  الــســبــاقــات  وتنظيم 
ســمــوه بــتــمــيــز الـــكـــوادر الــبــحــريــنــيــة بــالــمــســاهــمــة مع 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  مــن  أشقائهم 
البلدين  فــي  الــســيــارات  اتــحــادي  بــيــن  التنسيق  عــبــر 
ــى مـــن جـــائـــزة الــســعــوديــة  ــ فـــي تــنــظــيــم الــنــســخــة األولـ
لمسيرة  تــأكــيــًدا  يعد  مــا  وان«،  لـــ»الــفــورمــوال  الــكــبــرى 
والشعبين  البلدين  بين  الثنائي  والــتــعــاون  التكامل 
للمملكة  متمنيًا  الــمــســتــويــات،  كــل  على  الشقيقين 
لهذا  استضافتها  في  والنجاح  التوفيق  كل  الشقيقة 

الحدث الرياضي المهم.

لدى ح�سور �سموه جانبا من ال�سباقات

ولي العهد رئي��س مجل��س الوزراء ي�ص�يد بح�ص�ن التنظيم والإعداد 

للن�ص�خة الأول�ى م�ن جائ�زة ال�ص�عودية الكب�رى ل�»الفورم�ول وان«

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى حضوره جانبًا من سباقات النسخة األولى من جائزة السعودية الكبرى لـ»الفورموال وان« بحلبة الكورنيش في جدة.

في إطار الزيارة األخوية التي 
الملكي  السمو  صاحب  بها  يقوم 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى 
الشقيقة، إذ يزور سموه فيها حلبة 
تستضيف  التي  بجدة  الكورنيش 
ــنــــســــخــــة األولـــــــــــى مــــــن جــــائــــزة  الــ
الــســعــوديــة الــكــبــرى لــلــفــورمــوال 1. 
فــقــد حــضــر ســمــوه مــأدبــة الــغــداء 
السمو  أخوه صاحب  أقامها  التي 
األمير محمد بن سلمان  الملكي 
ولـــي  آل ســـعـــود  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــن  بــ
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العربية  بالمملكة  الـــدفـــاع  ــر  وزيــ
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة لــفــخــامــة 
رئيس  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء سمو ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي.الجمهورية الفرنسية الصديقة.

لل�صعودية ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ل��ول��ي  اأخ��وي��ة  زي����ارة 

فيه  أبــدى  بياًنا  أمــس  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  أصــدر 
نته الفتوى الشرعية الصادرة عن مركز األزهر العالمي  تأييده لما تضمَّ
للفتوى بشأن الحمالت الممنهجة التي تقودها قوى ومنظماٌت عالميٌة 
بــمــا تملكه مــن وســائــل إعــــالم، وبـــرامـــج تــرويــحــيــة وغــنــائــيــة، ومــنــصــات 
إلكترونية، وتوظيف لشخصيات شهيرة، وغير ذلك من األساليب؛ بهدف 
الترويج لفاحشة الشذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها بين الراغبين في 
ممارسة هذا االنحراف في مختلف المجتمعات حول العالم، بما فيها 

ة.  ة واإلسالميَّ المجتمعات العربيَّ
وشـــدد على أنــه مــن الــمــقــرر والــثــابــت مــن الــديــن بــالــضــرورة حرمة 
وفي  الــغــراء  اإلســالمــيــة  الشريعة  فــي  حــرمــًة قطعيًة  الجنسي  الــشــذوذ 
ترفضه  أمــر شنيع  أنــه  إلــى  السماوية، مشيًرا  واألديـــان  الشرائع  جميع 

تاريخ  عبر  الــراســخــة  الدينية  القيم  وتــأبــاه  الــســويــة،  البشرية  الفطرة 
ويهدم  البشري،  االجتماع  ر  يدمِّ كبير  فساٍد  إلــى  ويــؤدي  كافة،  األديـــان 
هوية  ويمسخ  األســرة  لمؤسسة  واالجتماعية  الخلقية  القيم  منظومة 
كــرامــة  الُمجتمعات واســتــقــرارهــا، ويــحــطُّ مــن  بــأمــن  ويــعــبــث  أفـــرادهـــا، 
في  العاقبة  بسوء  وُيــــْؤِذُن  وينتهك حقوقه،  الــرذيــلــة،  قــاع  إلــى  اإلنــســان 

الدنيا واآلخرة.
كــمــا اســتــنــكــر الــمــجــلــس هـــذه الــحــمــالت غــيــر األخــالقــيــة ورفــضــهــا 
رفًضا قاطًعا، وأدان األساليب والوسائل الشيطانية المختلفة للترويج 
والــمــواد اإلعالمية  ج عبر األفــالم  ُيــروَّ والــشــذوذ، خصوًصا ما  للُفحش 
ألــواٍن  أو  رمــوٍز  أو  أو شعاراٍت  ُينشر من شــاراٍت  أو  ُيرفع  المختلفة، وما 

للتحريض على الرذيلة والسقوط.

وحــــذر الــمــجــلــس مـــن الـــمـــحـــاوالت الــنــكــراء الــتــي ال تــحــتــرم قيم 
حمالت  أنَّ  بــوضــوح  تكشف  والــتــي  وأديــانــهــا،  وضــمــائــرهــا  المجتمعات 
ــارٌخ  الــتــغــريــب والـــغـــزو الــثــقــافــي هـــي اســـتـــهـــداٌف صـــريـــٌح وانـــتـــهـــاٌك صــ
الحوار  بمبادئ  تعترف  وال  وهويتها،  وقيمها  اإلسالمية  للمجتمعات 
الحضاري السليم، بل إنها عودٌة إلى عهود التسلط الفكري واالستعمار 

وفرض الوصاية على الشعوب واألمم.
ودعــــا اآلبــــاء واألمـــهـــات، والــقــائــمــيــن عــلــى الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة 
والــثــقــافــيــة والــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة، أن يــضــطــلــعــوا بـــدورهـــم الــحــيــوي 
وتعزيز  السوية،  الصالحة  التربية  شء  النَّ بتربية  األمــة  في  والجليل 
الــقــيــم الــديــنــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــقــويــمــة لــديــهــم، وتــحــصــيــن األجــيــال 

امة.  المتعاقبة من أضرار هذه الهجمات الهدَّ

»الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية«:

ال�ص���ذوذ الجن�ص���ي مرفو����س ويه���دم القي���م الخلقي���ة والجتماعي���ة

المقترحات  ت��ق��دي��م  ف��ت��رة  ان��ت��ه��اء 

»فك��رة« الحكوم��ي  البت��كار  لم�ص��ابقة 
مسابقة  فــي  للمشاركة  المقترحات  تقديم  فترة  انتهاء  تــم 
االبتكار الحكومي )فكرة( في نسختها الرابعة، التي تأتي تنفيًذا 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  لتوجيهات 
إيماًنا بالدور الحيوي  الــوزراء؛  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
للطاقات البحرينية في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، بما 
تطلعات  ويحقق  الحكومية  الخدمة  في  التمّيز  دعــم  في  يسهم 

المواطنين.
الحكومي في نسختها  االبتكار  التقديم لمسابقة  باب  وكان 
الرابعة قد فتح في 11 نوفمبر الماضي واستمر حتى أمس السبت 
المقترحات  جميع  تسلم  تم  حيث  الــجــاري،  ديسمبر   4 الموافق 
من  المقترحات  كل  مراجعة  مرحلة  لتبدأ  بها،  التقدم  تم  التي 

قبل لجان التقييم من ذوي االختصاص.
وأثبتت مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( نجاحها من خالل 
األولــى  النسخ  فــي  طرحها  تــم  التي  والمميزة  المبتكرة  األفــكــار 
والثانية والثالثة، وبرهنت فاعليتها في المساهمة بتطوير األداء 
بما ينعكس إيجاًبا على مخرجات العمل الحكومي، كما أسهمت 
المنشودة  التطلعات  يلبي  بما  البحرينية  الطاقات  تحفيز  في 
البحرين االقتصادية 2030. وتتيح المسابقة  ويتماشى مع رؤية 
الفرصة إلشراك موظفي القطاع العام في وضع وتنفيذ الخطط 
العمل الحكومي بما  أداء  القائمة على األفكار الخالقة وتطوير 

يعود بالنفع والنماء على الجميع.
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} جانب من ندوة حول »التعامل العلمي مع اإلعاقة«.

ــي تــســتــنــد إلـــــى نــتــائــج  ــتــ والــ
تــقــيــيــم الــــقــــدرات عــلــى مــســتــوى 
الــنــظــام وتــم إجــراؤهــا مــن خالل 
عــمــلــيــة تــشــاركــيــة تــضــم الــعــديــد 
مـــن أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــذيــن 
التكنولوجيا  نظام  في  يشاركون 
المساعدة وتوفيرها من الهيئات 
بما  الحكومية  وغير  الحكومية 
فـــي ذلــــك مــنــظــمــات األشـــخـــاص 
الخاص،  والقطاع  اإلعــاقــة  ذوي 
هــي  الـــبـــحـــريـــن  أن  إلــــــى  الفــــتــــة 
ــــى فـــي إقــلــيــم شــرق  الـــدولـــة األولـ
تقييًما  تــجــري  الــتــي  الــمــتــوســط 
على  عمل  خطة  وتضع  متعمًقا 
الــمــســتــوى الــوطــنــي بــاســتــخــدام 
العالمية  الصحة  منظمة  أدوات 

ذات الصلة.
مشاركتها  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أمـــس فـــي نــــدوة حـــول »الــتــعــامــل 
إعـــادة  مــن  اإلعـــاقـــة:  مــع  العلمي 
العزيمة«,  محاكاة  إلــى  التأهيل 
ــتـــي يــنــظــمــهــا بـــرنـــامـــج األمـــم  والـ
البحرين  في  اإلنمائي  المتحدة 
البارالمبية  اللجنة  بالتعاون مع 
البحرينية واللجنة العليا لرعاية 
شــؤون األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــــــارة ســفــيــر 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
اإلقــلــيــمــي لــلــنــوايــا الــحــســنــة من 

الرياضي  المناخي،  العمل  أجــل 
اللبناني مايكل حداد.

الصحة  مــنــظــمــة  إن  وقـــالـــت 
الــعــالــمــيــة تــعــكــف عـــلـــى تــنــســيــق 
مــــبــــادرة الـــتـــعـــاون الـــعـــالـــمـــي فــي 
المساعدة  التكنولوجيا  مــجــال 
والــــــتــــــي تــــســــعــــى إلــــــــى تــحــســيــن 
ــول الــــجــــمــــيــــع فـــي  ــ ــصــ ــ ــل حــ ــ ــبـ ــ سـ
كــــل مــــكــــان عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة الــــجــــودة،  ــيـ ــالـ ــعـ الـــمـــســـاعـــدة الـ
حــيــث تــعــتــبــر الــمــنــظــمــة مـــبـــادرة 
ــاون الـــعـــالـــمـــي فــــي مــجــال  ــعــ ــتــ الــ
بمثابة  المساعدة  التكنولوجيا 
ــوب تحقيق  مــلــمــوســة صـ خــطــوة 
المتحدة  األمــم  اتفاقية  أهــداف 
ــخــــاص ذوي  بـــشـــأن حـــقـــوق األشــ
ــة، والــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ــ ــاقـ ــ اإلعـ
ــة، وأهـــــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
المبادرة  وستسعى  المستدامة، 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ إلــــــــى تــــعــــزيــــز االســ
تركز  والــتــي  للمنظمة  العالمية 
على األفراد والخدمات الصحية 

المتكاملة طيلة حياتهم، 
وكــــان ســفــيــر بــرنــامــج األمـــم 
ــائـــي اإلقــلــيــمــي  ــمـ الــمــتــحــدة اإلنـ
العمل  أجل  من  الحسنة  للنوايا 
الـــمـــنـــاخـــي الـــريـــاضـــي الــلــبــنــانــي 
ــز مــســاء  ــداد قــــد أنـــجـ ــ مـــايـــكـــل حــ
أمـــس رقـــمـــًا جـــديـــدًا لــلــعــدو 100 

مـــن وضـــع الـــوقـــوف، وهـــو انــجــاز 
غــيــر مــســبــوق لــمــن يـــعـــانـــون من 
مــثــل إصـــابـــتـــه بــالــشــلــل الــكــامــل 
ــاء ذلــك  ــ مـــن أســـفـــل الـــصـــدر، وجـ
ــدورة  ــ ــ ضـــمـــن فــــقــــرات افـــتـــتـــاح الـ
للشباب  اآلســيــويــة  الــبــارالــمــبــيــة 
في  الــبــحــريــن  تستضيفها  الــتــي 
أقيمت  والــتــي  الــجــاري،  ديسمبر 
ــيـــة  ــبـــحـــريـــن الـــدولـ فــــي حـــلـــبـــة الـ
لسباقات السيارات، بحضور سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
المجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
ورئيس  للرياضة،  العامة  الهيئة 

اللجنة األولمبية البحرينية.
وقــال حــداد »سعيد بتحقيق 
ــذا اإلنــــجــــاز فــــي افـــتـــتـــاح هـــذه  ــ هـ
الدورة الرياضية القارية المهمة، 
الــــدولــــي  ــوم  ــيــ ــالــ بــ نـــحـــتـــفـــل  وإذ 
والــذي  اإلعــاقــة  ذوي  لألشخاص 
ــل عـــــام يـــــوم 3 ديــســمــبــر  يـــحـــل كــ
ــا بــــــضــــــرورة مـــضـــاعـــفـــة  ــرنــ ــيــــذكــ لــ
ــد خــطــة  ــهـ ــعـ ــهــــد لــــلــــوفــــاء بـ الــــجــ
بعدم   2030 المستدامة  التنمية 
الـــــوراء«،  فــي  أحـــد يتخلف  تـــرك 
وأضـــــــاف: »وهــــــذا يــتــطــلــب عــمــاًل 
الحقوق  لكفالة  ومخلصًا  جــادا 
ذوي  لــــــألشــــــخــــــاص  الـــــكـــــامـــــلـــــة 
اإلعـــاقـــة فــي كــل مــكــان، وخــاصــة 

عيش  في  العربية،  منطقتنا  في 
على  االعتماد  لهم  يحقق  كريم 
الذات واالستقاللية التي تحفظ 
المشاركة  وتمكنهم من  كرامتهم 

الفاعلة في مجتمعاتهم«.
من جانبه أكد الشيخ محمد 
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  دعــــيــــج  بـــــن 
البحرينية  البارالمبية  اللجنة 
للجنة  التنفيذي  المكتب  رئيس 
األشخاص  شــؤون  لرعاية  العليا 
الــوســائــل  أهــمــيــة  ــة  ــاقــ اإلعــ ذوي 
المساندة لمساعدة ذوي العزيمة 
عــلــى الــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــات 
أرقاما  قدموا  والذين  الرياضية، 
منافسة لألسوياء خالل الدورات 
األخيرة،  والبارالمبية  األولمبية 
داعــيــا أفــــراد الــمــجــتــمــع وأولــيــاء 
والمعلمين  والمسؤولين  األمــور 
عــــدم  ــيــــة  أهــــمــ يــــــدركــــــوا  أن  ــى  ــ ــ إلـ
الــعــزيــمــة مع  الــتــقــلــيــل مــن ذوي 
لهذه  الــذهــنــي  التمكين  ــرورة  ضــ
إدارة  عــلــى  لــمــســاعــدتــهــم  الــفــئــة 

حياتهم.
نقاشية  حلقة  الــيــوم  وتعقد 
البحرين  »الـــتـــزام  عــنــوان:  تــحــت 
ــري مــن  ــفــ ــي صــ ــافــ بــتــحــقــيــق صــ
 :2060 بحلول  الكربون  انبعاثات 
في  المجتمعية  المشاركة  سبل 
الــبــرنــامــج  ويــنــظــمــهــا  تحقيق«, 
األعــلــى  للمجلس  مــع  بــالــتــعــاون 

للبيئة. 
المستديرة  المائدة  تتناول 
مـــتـــطـــلـــبـــات تــحــقــيــق الــبــحــريــن 
الــتــزامــهــا بــالــوصــول إلـــى صافي 
صــفــري مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
أن  يـــمـــكـــن  ومـــــا   ،2060 بـــحـــلـــول 
تسهم به كافة قطاعات المجتمع 
الــبــحــريــنــي الــمــخــتــلــفــة بــمــا في 

ذلــــك قـــطـــاع األعــــمــــال الـــخـــاص، 
والمجتمع  األكاديمي،  والقطاع 
فــي تحقيق  الــمــدنــي، واإلعـــــالم، 

هذا المستهدف الهام.
ــة  ــايــ ــرعــ ــد الــــحــــلــــقــــة بــ ــقــ ــعــ تــ
ــور الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــن  ــ ــــضـ وحـ
ــعـــوث  ــبـ ــمـ ــه، الـ ــ ــنــ ــ ــن ديــ ــ ــارك بــ ــ ــبــ ــ مــ
الخاص لشؤون المناخ والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
وبمشاركة  البحرين،  فــي  للبيئة 
علي البقالي، الرئيس التنفيذي 
ــريـــن –  ــبـــحـ ــوم الـ ــيـ ــنـ ــمـ ــة ألـ ــركـ لـــشـ
ــا، والـــدكـــتـــورة حـــنـــان مــبــارك  ــبـ ألـ
البوفالسة، رئيسة قسم الفيزياء 
في كلية العلوم، جامعة البحرين 
والمتخصصة في مصادر الطاقة 

المتجددة.
وقـــــــالـــــــت الــــــســــــيــــــدة آيـــــكـــــان 
مــوكــانــبــيــتــوفــا، الــقــائــمــة بــأعــمــال 
ــم  ــ ــامــــج األمـ ــرنــ ــيــــس مـــكـــتـــب بــ رئــ
المتحدة اإلنمائي في البحرين: 
حــداد  مايكل  باستضافة  »نسعد 
ــر بــعــمــلــه  ــفـــخـ ــريـــن ونـ ــبـــحـ فــــي الـ
ــازاتــــه  إنــــجــ ــوظــــف  يــ إذ  الــــــــــدؤوب 
فـــي تسليط  الــهــامــة  الــريــاضــيــة 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــى أهـــــــم الـ ــلــ ــوء عــ ــ ــضــ ــ الــ
الـــتـــنـــمـــويـــة«، وأضــــافــــت »فـــالـــيـــوم 
موقع  المناخ  تغير  قضية  تحتل 
األولــــويــــة فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، إذ 
ــرار الـــعـــالـــمـــي إلـــى  ــ ــتـ ــ ــل االحـ ــ وصـ
مـــا أســـمـــاه األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــم 
ــر  ــطـ ــخـ ــــدة مــــنــــطــــقــــة الـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــو مــا  ــ الـــحـــمـــراء لـــإنـــســـانـــيـــة، وهـ
يــتــطــلــب تــضــافــر كـــافـــة الــجــهــود 
الحكومية والمجتمعية من أجل 
تــســريــع الــعــمــل الــمــنــاخــي ورفـــع 
ــار  ســقــف طــمــوحــه، لــتــفــادي اآلثـ

الكارثية لألزمة المناخية«.

ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين:

ال�و�ص��ول  لتح�ص�ين  »ال�صح�ة«  م�ع  بالتع�اون  وطني�ة  عم�ل  خط�ة 

اإل�ى التك�ن�ول�وج�ي��ا ال�م��صاع��دة ل��ذوي ال��ع�زيم��ة بالبح�ري��ن

ال�س�فير الإقليم�ي للنواي�ا الح�س�نة ماي�كل ح�داد ينج�ز 100 مت�ر ع�دوا

كتب: أحمد عبداحلميد

أكدت د. تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين أن المملكة من الدول 
الرائدة في دعم أصحاب العزيمة وتمكينهم، وكشفت عن أن وزارة الصحة وضعت بالتعاون مع منظمة 

الصحة العالمية خطة العمل الوطنية لتحسين الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة في البحرين، 

ــلــــوم  ــعــ تــــــواصــــــل جــــامــــعــــة الــ
التطبيقية تقديم الدعم لطلبتها 
ــات  ــدمــ ــن الــــخــ ــ ــر الــــعــــديــــد مــ ــبــ عــ
والمعنوية،  المادية  والتسهيالت 
ومن أهم هذه التسهيالت صندوق 
دعـــم الــطــالــب الــــذي يــهــدف إلــى 
المتفوقين  الطلبة  فــرص  زيـــادة 
والـــطـــلـــبـــة الـــمـــتـــعـــثـــريـــن الـــذيـــن 
ــهـــون صـــعـــوبـــات مــالــيــة في  ــواجـ يـ
تحقيق أهدافهم التعليمية، عبر 
تقديم  فــي  الــجــامــعــة  دور  تــعــزيــز 
الدعم لطلبتها ومساعدتهم على 

استكمال تحصيلهم العلمي.
تأسس صندوق دعم الطالب 
ودعــم  بتوجيهات   2015 عــام  فــي 
اإلدارة  مـــجـــلـــســـي  ــن  ــ مـ مـــبـــاشـــر 
ــاء، انــطــالقــا مــمــا تــولــيــه  ــنــ واألمــ
بالطلبة  اهــتــمــام  مــن  الــجــامــعــة 
حيث تضعهم في صميم العملية 
التعليمية وتسعى إلى تذليل كل 
الــصــعــوبــات الــتــي قـــد تــواجــهــهــم 
لــــمــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى تــحــقــيــق 
تحصيلهم  واستكمال  أحالمهم 
ا  مادًيّ دعمهم  العلمي من خالل 
ا انطالقًا  ا وتربوًيّ ا ونفسًيّ ومعنوًيّ

من رؤية الجامعة ورسالتها.
دعم  صندوق  تأسيس  ومنذ 
من  المقدم  الدعم  بلغ  الطالب 
خــاللــه قــرابــة الـــــ420 ألـــف ديــنــار 
بــحــريــنــي، بــدعــم ســنــوي حــوالــي 
رفعه خالل  تم  دينار،  ألــف  الـــ70 
جــائــحــة كـــورونـــا إلــــى مـــا يــقــارب 
واســـتـــفـــاد من  ديــــنــــار،  ألــــف   150
هذا الدعم 1082 طالبا وطالبة، 
في  وصلت  متفاوتة  دعــم  بنسب 

بعض الحاالت إلى %100.
ــــدد عـــقـــدت  ــــصـ وفــــــي هــــــذا الـ
لــجــنــة صــــنــــدوق دعـــــم الــطــالــب 
التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  فــي 
األستاذ  الجامعة  رئيس  برئاسة 
عـــواد اجتماعها  غــســان  الــدكــتــور 
الـــثـــالـــث لــلــنــظــر بـــالـــدعـــم الـــذي 
خالل  للطلبة  الــصــنــدوق  قــدمــه 
 ،2022/2021 األكـــاديـــمـــي  الـــعـــام 
حــيــث بــلــغ عـــدد الــطــلــبــة الــذيــن 
اســتــفــادوا مــن الــصــنــدوق خــالل 
هـــذا الــعــام 137 طــالــبــا وطــالــبــة، 
مستجدين  طالب  خمسة  منهم 

وستة متوقع تخريجهم.
وعــــــن هــــــذا الـــــدعـــــم أوضـــــح 
الدكتور  رئيس الجامعة األستاذ 
الــجــامــعــة  إدارة  أن  ــواد  عــ غــســان 
ــي اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا بـــدعـــم  ــولــ تــ
الطلبة، وتنظر إليهم باعتبارهم 
محور العملية التعليمية وتقدم 
ــرار  ــمــ ــتــ ــة وأســــــــــاس اســ ــعــ ــامــ الــــجــ
الجامعة  أن  إلــى  مشيرًا  عملها، 
تعتبر المنح التي تقدمها سنويا 
الطالب  من خالل صندوق دعم 
مستقبل  في  استثمار  أنها  على 
الشباب لتمكينهم من استكمال 
دراستهم الجامعية ومساعدتهم 
ــلـــهـــم  عـــــلـــــى تــــحــــســــيــــن تـــحـــصـــيـ

الدراسي.
وأوضـــــــح األســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
ــواد أن الــدعــم الــمــادي  غــســان عــ
للطلبة  الجامعة  تقدمه  الـــذي 
ال يــقــتــصــر عــلــى صـــنـــدوق دعــم 
الجامعة  تــقــدم  حــيــث  الــطــالــب، 
التي  الخصومات  من  مجموعة 

يستفيد منها الطلبة المتفوقون 
فــي الــثــانــويــة الــعــامــة والــتــي قد 
إلــى  بــاإلضــافــة  إلـــى %30،  تــصــل 
الخصم الخاص بالئحة الشرف 
للطلبة المتفوقون في الجامعة 
وتصل إلى 20% والخصم الخاص 
ــوة الـــدارســـيـــن بــالــجــامــعــة  ــاألخـ بـ
والـــخـــصـــم   ،%10 إلـــــــى  ــل  ــ ــصـ ــ ويـ

الـــخـــاص بــالــطــلــبــة الــريــاضــيــيــن 
الــــذيــــن يــمــثــلــون الـــجـــامـــعـــة فــي 
الفرق الرياضية ويتراوح ما بين 

.%20-15
ــام االجـــتـــمـــاع أكـــد  ــتـ ــــي خـ وفـ
رئــيــس الــجــامــعــة أهــمــيــة تكثيف 
ــم الـــطـــلـــبـــة  ــ ــدعـ ــ ــود لـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ كــ
ــًا الــطــلــبــة  ــ ــيـ ــ ــم، داعـ ــهـ ــدتـ ــاعـ ومـــسـ

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــبـــيـــن فــــي االســ الـــراغـ
إلـــى تقديم  الــصــنــدوق  خــدمــات 
الــخــدمــات  مــوقــع  عــبــر  طلباتهم 
www. اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــطـــالبـــيـــة 
ستقوم  حــيــث   ،sos.asu.edu.bh
الطلبات  كل  في  بالنظر  اللجنة 
طالب  لكل  الدعم  نسب  وتقرير 

بناًء على حالة كل طلب.

ا�ستفاد من ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه 1082 طالبا بمبلغ دعم 420 األف دينار بحريني

المن���ح  التطبيقي���ة توا�ص���ل دع���م طلبته���ا عب���ر  العل���وم  جامع���ة 

الطال���ب �صن���دوق دع���م  الت���ي يقدمه���ا  والخ�صوم���ات  الدرا�ص���ية 

في  األولــى  للمرة  البحرين  مملكة  تستضيف 
لعام  الفكر  لــمــراكــز  العالمي  الُملتقى  المنطقة 
للدراسات  البحرين  مركز  ُينظمه  والــذي  2021م، 
ــة »دراســــــــات«،  ــاقـ االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة والـــطـ
بــالــتــعــاون مــع بــرنــامــج مــراكــز الــفــكــر والــُمــجــتــمــع 
المدني في معهد الودر التابع لجامعة بنسلفانيا 
إلى 7 ديسمبر 2021م في فندق   5 األمريكية، من 

سوفيتيل الزالق.
وبهذه الُمناسبة، صرح الدكتور الشيخ عبداهلل 
مركز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
الفكر  لــمــراكــز  العالمي  الُملتقى  »إن  »دراســـــات«: 
ُيـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــواصـــل واالطــــــــالع عـــلـــى آخـــر 
الُمستوى  على  الــمــراكــز  أعــمــال  فــي  الُمستجدات 
العالمي، حيث ُيمثل تجمًعا شامال لتبادل األفكار 
ُمنطلًقا  البحرين  لتكون مملكة  البحثية،  والرؤى 
ـــه الــتــبــادل الــفــكــري بعد  ــاورات وأوجــ ــشـ ــُمـ ألهـــم الـ
وغير  الُمباشرة  وتبعاتها  كــورونــا،  جائحة  تحدي 
والُمشكالت  الــصــراعــات  على  وآثــارهــا  الــُمــبــاشــرة، 

القائمة قبلها«. 
وأضـــــــاف: »نـــتـــرقـــب نـــقـــاشـــات ثـــريـــة فـــي شتى 
المجاالت البحثية وتطبيقاتها الواقعية في خدمة 
تستهدي  بصورٍة  الــقــرار،  وصناع  العامة  السياسة 
بتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
وتواكب  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
رؤى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلبراز 
المكانِة الفكريِة المرموقِة لمملكة البحرين على 
المشهود  النجاح  بعد  وخــاصــة  الــدولــيــة،  الساحة 
ــي مــحــاصــرة  ــا فـ ــهــ ــراءاتــ لــســيــاســات الــمــمــلــكــة وإجــ
الجائحة، بالتزامن مع تمكين استمرارية األعمال 

والحد من األضرار االقتصادية قدر اإلمكان«.
أكثر من 40  الذي سيجمع  الُملتقى  ويناقش 
 200 من  أكثر  من  ُمشاركات  ويشهد  فكرًيا،  مركًزا 
في  البحثية  المجاالت  شتى  فــي  وخبير  مــســؤول 
خمس جلسات على مدى يومين موضوعاٍت تتعلق 
االســتــراتــيــجــيــة،  والــتــحــديــات  الــســيــاســات  بقضايا 
والــتــغــيــرات الــنــاجــمــة عــن تــحــدي جــائــحــة كــورونــا 
مــن حــيــث الــمــنــافــع والــمــخــاطــر، وإمــكــانــيــات وقــوة 
الــشــراكــات فــي عــالــم مــا بــعــد الــجــائــحــة، وترسيخ 
الفكر والمشورات  المرأة في مجالي مراكز  مكانة 
ـــع صــانــعــي  ـــاء جـــســـور أفـــضـــل مـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة، وبــ

السياسات وعموم الُمجتمع.
يشار إلى أن مركز »دراســات« قد حقق نجاًحا 
مــلــحــوًظــا عــلــى قــائــمــة الــمــؤشــر الــعــالــمــي لــمــراكــز 
عندما  الماضية،  القليلة  الــســنــوات  خــالل  الفكر 
إلى  2018م  عــام  في   42 المركز  من  بترتيبه  تقدم 
الُمستوى 23 في عام 2020م، على ُمستوى منطقة 
 11 المركز  ومن  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق 
التعاون  مجلس  دول  ُمستوى  على   7 المركز  إلــى 

لدول الخليج العربية في الفترة الزمنيِة ذاتها.

»درا�������ص������ات« ي�����ص��ت�����ص��ي��ف ال��ُم��ل��ت��ق��ى 

ال���ع���ال���م���ي ل���م���راك���ز ال���ف���ك���ر ال���ي���وم

اإلدارة  ــام  ــ عـ ــر  ــديـ مـ ــرأس  ــ تــ
ــاحـــث واألدلـــــــــة  ــبـ ــمـ ــلـ الــــعــــامــــة لـ
البحرين  مملكة  وفد  الجنائية 
ــارك فـــي أعـــمـــال الـــــدورة  ــمـــشـ الـ
الــثــالــثــة لــلــمــنــتــدى الــحــكــومــي 
تحديات  لمناقشة  المخصص 
ــار  ــ ــجــ ــ ـــم االتــ ــ ـــرائــ ــ ــحــــة جــ مــــكــــافــ
بــــــــاألشــــــــخــــــــاص فـــــــــي الــــــشــــــرق 
ــــط، والــمــقــام عــبــر تقنية  األوسـ
عنوان  تحت  الــمــرئــي  االتــصــال 
»الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــي والـــدولـــي 
ــار  ــ ــجـ ــ ــة جـــــرائـــــم االتـ ــحـ ــافـ ــكـ ــمـ لـ
ــل جــائــحــة  ــي ظـ بـــاألشـــخـــاص فـ

كورونا«.
ألقاها  التي  كلمته  وخــالل 
ــًة عــــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــابـ ــيـ نـ
باألشخاص  االتــجــار  لمكافحة 
في مملكة البحرين، نقل مدير 
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  ــام  عـ
ـــــات  ـــ ـــ واألدلـــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة تــحــيـــ
راشـــــد  ــيــــخ  ــشــ الــ أول  الــــفــــريــــق 

ــر  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ عــ ــن  بــ
وتطلعاته  وأمنياته  الداخلية، 
ــال هــذا  ــمـ الـــصـــادقـــة بــنــجــاح أعـ
ــــذي يــجــســد رغــبــة  الــمــنــتــدى الـ
الصادقة في مواصلة  البحرين 
تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــعــاون األمــنــي 
الــخــلــيــجــي والــعــربــي والـــدولـــي، 
والخروج بتوصيات تثري العمل 
الخليجي الموحد في مكافحة 

هذه الجريمة، معربًا عن شكره 
الــدول  أولتها  التي  الثقة  على 
الــمــشــاركــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
دائــمــة  عــامــة  أمــانــة  بتسميتها 
الدولة  في  الحكومي  للمنتدى 
الــمــســتــضــيــفــة، وهـــو مـــا يعكس 
الــحــرص والــجــديــة فــي ضمان 
ــتــــمــــراريــــة وتـــنـــســـيـــق الــعــمــل  اســ

اإلقليمي المشترك.

ال�م�نت��دى  ف��ي  ي��ص��ارك  الم�ب��احث  ع�ام  مدي�ر 

الحكوم��ي لمكافح�ة جرائ��م التج��ار بالأ�ص�خا�ص

} المشاركون في اجتماع لجنة صندوق دعم الطالب.

الـــوطـــن  أرض  ــى  ــ إلـ ــل  ــ وصـ
برلماني من  أمــس، وفد  مساء 
جــمــهــوريــة روســـيـــا االتـــحـــاديـــة 
ــدة فــلــنــتــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــيـــســـة مــجــلــس  مــاتــفــيــيــنــكــو رئـ
لالتحاد  الفيدرالية  الجمعية 
ــي فـــــي زيـــــــــارة رســمــيــة  ــ ــروســ ــ الــ
لمملكة البحرين خالل الفترة 

من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري.
بنت  فوزية  السيدة  وكانت 
عــبــداهلل زيــنــل رئــيــســة مجلس 
مستقبلي  مقدمة  فــي  الــنــواب 
ــة والــــوفــــد  ــيــ ــروســ نــظــيــرتــهــا الــ
ــرافــــق أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة  ــمــ الــ
الــفــيــدرالــيــة لــالتــحــاد الــروســي 
ــي،  ــ ــدولـ ــ بـــمـــطـــار الـــبـــحـــريـــن الـ
بحضور النائبين األول والثاني 
وعدد  النواب،  مجلس  لرئيسة 

من النواب، واألمين العام.
ــد  ــ ــوفــ ــ وتــــــــأتــــــــي زيــــــــــــــــارة الــ
الــبــرلــمــانــي بــهــدف بــحــث سبل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــبــرلــمــانــي، 
ــتــــجــــربــــة  ــى الــ ــ ــلـ ــ واالطـــــــــــــــالع عـ
ــدة فــــي كــل  ــ ــرائـ ــ الــبــحــريــنــيــة الـ
المجاالت التنموية والتجارية، 
فــي ظــل الــمــشــروع اإلصــالحــي 

والــــمــــســــيــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــب الـــجـــاللـــة  ــ ــاحـ ــ ــرة صـ ــحــــضــ لــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
إلــــى جــانــب الــعــمــل عــلــى دعــم 
الــــــمــــــشــــــاريــــــع االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة بــيــن الــبــلــديــن 
الــصــديــقــيــن، وتــفــعــيــل وتــبــادل 
التشريعي  الشأن  الخبرات في 

والرقابي.
يــعــقــد  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ ومــــــن 
مباحثات  جلسة  األحــد  الــيــوم 
مشتركة بين الجانبين، وتوقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم ثــنــائــيــة بــهــدف 

الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــديـــن،  ــلـ ــبـ الـــبـــرلـــمـــانـــي بـــيـــن الـ
ــل لـــــجـــــان الــــصــــداقــــة  ــيــ ــعــ ــفــ وتــ
البرلمانية المشتركة، والسعي 
إلنــجــاز الــخــطــوات والــمــبــادرات 
ــيــــن الـــبـــلـــديـــن،  الـــمـــشـــتـــركـــة بــ
ــا يــنــجــم عــنــه مـــن مــشــاريــع  ومــ
وبــــــــرامــــــــج مــــشــــتــــركــــة تـــعـــكـــس 
ــاء  ــقــ ــلــــديــــن لــــالرتــ ــبــ طــــمــــوح الــ
بــعــالقــاتــهــمــا إلـــــى مــســتــويــات 
ــة فـــــــي الـــــمـــــجـــــاالت  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
ــاديـــة، وال  ــتـــصـ الــتــنــمــويــة واالقـ
التشريعي  الــمــجــال  فــي  سيما 

والبرلماني.

جل�صة  ت��ع��ق��د  ال���ن���واب  م��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص��ة 

م���ب���اح���ث���ات م����ع ن��ظ��ي��رت��ه��ا ال��رو���ص��ي��ة

} وفد البحرين المشارك في المنتدى.

} رئيسة مجلس النواب تستقبل نظيرتها الروسية.

تـــــــــرأس عــــلــــي بــــــن مــحــمــد 
رئيس  اإلعـــالم  وزيــر  الرميحي، 
البحرين  معهد  أمــنــاء  مجلس 
االجتماع  السياسية،  للتنمية 
بحضور  للمجلس  االعــتــيــادي 
أعضاء مجلس األمناء والمدير 

التنفيذي للمعهد.
ــاء  ــ ــنـ ــ وشـــــــــدد مـــجـــلـــس األمـ
خــــالل االجـــتـــمـــاع عــلــى أهــمــيــة 
تكثيف جهود المعهد من خالل 
النوعية  والــفــعــالــيــات  الــبــرامــج 
االنتخابية  بالعملية  الخاصة 
خــــالل الـــعـــام الــمــقــبــل، والــــذي 
السادسة  الدورة  إجراء  سيشهد 
ــيـــة  ــابـ ــيـ ــنـ مــــــن االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
ــلـــديـــة، والـــعـــمـــل عــلــى رفــع  ــبـ والـ
لكل  االنتخابي  الوعي  مستوى 
ــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــبــحــريــنــي  ــئــ فــ
الفعالة  المشاركة  على  والحث 
ــة،  ــيــ ــابــ ــتــــخــ فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة االنــ
ــا، ضــمــن  ــ ــاًبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــًحــــا وانـ ــيــ تــــرشــ
التشريعات والقوانين المنظمة 
لــلــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وبــمــا 

يحقق أهدف المسيرة التنموية 
الــشــامــلــة الــتــي أطــلــقــهــا جاللة 

الملك المفدى.
بتأكيد  االجــتــمــاع  واختتم 
الــــدور الــحــيــوي والــمــهــم الــذي 
يقوم به المعهد في رفع الوعي 
بالمسيرة  والتعريف  السياسي 
التنموية الشاملة، وتعزيز قيم 
ــوالء واالنـــتـــمـــاء والــمــواطــنــة  ــ الـ
لجميع فئات المجتمع، مشدًدا 

ــا حــقــقــه الــمــعــهــد مــن  عـــلـــى مــ
تأهيل  فـــي  نــجــاحــات ســاهــمــت 
السياسية  الــكــوادر  من  العديد 
والبرلمانية، إلى جانب العناية 
ــاالت تـــأهـــيـــل  ــجــ ــمــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الــ
المرأة والشباب سياسًيا، مؤكدا 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
الوطنية،  المؤسسات  مختلف 
ــا يـــحـــقـــق أهــــــــداف إنـــشـــاء  وبــــمــ

المعهد. 

»التنمي��ة ال�صي�ا�صي���ة« ي���وؤكد اأه�مي���ة تك���ثيف

الفعالي�ات والبرام�ج الخا�ص�ة بالعملي�ة النتخابية

} خالل اجتماع معهد التنمية السياسية.
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محميد احملميد
الــوصــف اإلخــبــاري الـــذي ذكـــره مــذيــع قناة 
اللبناني  اإلعــام  وزيــر  استقالة  عن  »العربية«، 
جــــورج قــــرداحــــي، بــأنــه »خــبــر عــاجــل غــيــر مهم 
ــق، يشخص  لــلــغــايــة«.. هـــو وصــــف دقــيــق ومـــوفـ
إليه األمور في لبنان، بسبب  آلت  الذي  الوضع 
التي تسيطر على قرار لبنان الشقيق،  الجهات 
نحو  تسير  أن  يجب  التي  األولــويــات  يؤكد  كما 
مع  القويم  الطريق  إلــى  ليعود  الــعــربــي،  لبنان 

أشقائه العرب.
اســتــقــالــة قـــرداحـــي غــيــر مــهــمــة لــلــغــايــة ألن 
الوضع في لبنان أكبر من االستقالة فقط، كما 
اللبنانيين  لمطالب  يستجب  لــم  قــرداحــي  أن 
انتظر  ولكنه  فـــورا،  االستقالة  فــي  المخلصين 
مترقبا  المسيئة،  تصريحاته  بعد  كاما  شهرا 
جديدة  توجيهات  ومنتظرا  سياسية،  مكاسب 
مــن الــحــزب اإلرهـــابـــي فــي لــبــنــان الــمــدعــوم من 
استقالته،  وقــدم  واستجاب  أذعــن  ولكنه  إيـــران، 
بــعــد تــدخــل الــرئــيــس الــفــرنــســي، لــيــؤكــد أن ما 
مجرد  العليا  اللبنانية  المصلحة  بــشــأن  ذكـــره 
المصلحة  بكثير عنده من  أقل  فــارغ، وهو  كام 

الشخصية والحزبية.
الخبر العاجل والمهم للغاية الذي ينتظره 
الشعب اللبناني العربي الشقيق، ودول المنطقة، 
هـــو الــتــخــلــص مـــن الـــحـــزب اإلرهــــابــــي وتــغــيــيــر 
أشقائها،  مــع  تعاملها  فــي  اللبنانية  السياسة 
وتعود كما كانت وما عرف عنها، وما ينظر لها، 
وهو بالتمام كما وصفه د. عبداللطيف الزياني 
لاستقرار  منارة  كــان  لبنان  ان  الخارجية  وزيــر 
وكان ينظر إليه كل مواطن عربي بإعجاب، وإنه 
يمكن تقديم الدعم للبنان في محاولة إليجاد 
حلول ولكن بمجرد أن يثبت حزب اهلل أنه يمكن 
إلى  بحاجة  لبنان  أن  وخاصة  سلوكه،  يغير  أن 

حل من داخله.
ــى الــحــضــن  مــتــى يـــعـــود لــبــنــان الــشــقــيــق إلــ

المحبون  الــعــرب  ردده  لطالما  ســـؤال  الــعــربــي؟ 
اإلرهابي  الحزب  أن  كيف  ينظرون  وهم  للبنان، 
ــع لـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه نـــحـــو الـــهـــاويـــة والــعــجــز  ــدفـ يـ

واإلفاس.
أذكر أنه في عام 2017 كتب األستاذ سلطان 
الصقري مقاال في هذا الشأن وقال: ))إن لبنان 
الــعــربــيــة، والــتــي كــانــت مــنــارة للمعرفة،  الــدولــة 
يشيد بها الجميع، سارت بطريق خاطئ، جعلت 
منها دولة تسير وفق أجندة وصراعات طائفية 
إرهابية، يقودها تنظيم حزبها اإلرهابي، والذي 

ينشر سمومه إلى دول عربية.
العربي؟  الحضن  إلــى  لبنان  تعود  ال  لماذا 
وهل بعد كل اإلثباتات التي تدين وبشكل مباشر 
اإلرهابية  لألعمال  ودعــمــه  اإلرهــابــي  اهلل  حــزب 
كام  ألذنابها  أن  أم  إيـــران  األم  ــاب  اإلرهـ بقيادة 

آخر؟ سترون عاقبة أفعالكم ال محال.
ــا الــعــربــيــة مـــن تــدخــل  ــنـ ــا تــشــهــده دولـ إن مـ
سافر بشؤونها الداخلية، من قبل راعية اإلرهاب 
وقــوة،  بكل حــزم  السعودية  أمــامــه  وقفت  إيـــران، 
بالعراق،  ومــرورًا  باليمن،  الحزم  بعاصفة  بداية 
وعودة العاقات بكل إخاء ومحبة، إلى أن وصلت 
لبنان، لتمد يد العطاء ونشر االستقرار في ربوع 
والصراعات،  التطرف  من  خالية  لتعود  لبنان، 
للهاوية،  نفسها  تقود  إرهــابــيــة،  بــؤرة  تكون  وأال 
وأمــــــام أنـــظـــار خـــونـــة إيــــــران ان فــهــمــت ذلــــك.. 
وعلينا القول إن على اللبنانيين أن يعودوا إلى 
رشدهم، وأن يفكروا بمستقبل لبنان، وبما ُيدار 
بالغرف المغلقة في طهران.. أنظروا للمستقبل 
بوقفة  إال  يتحقق  لــن  وهـــذا  لبلدكم،  الــمــشــرق 

السعودية معكم.. فهل أنتم منتظرون!؟((.
هـــذا هـــو الــخــبــر الــعــاجــل والـــســـؤال المهم 
الذي يستلزم أن يجيب عن لبنان.. والحل من 

الداخل.

malmahmeed7@gmail.com

ا�ستقالة قرداحي.. 

خبر عاجل غير مهم

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

كتب عبداألمير الساطنة:
تعرضت سيدة وفتاة إلصابات متفرقة في حادث مروري وقع في ساعة 

متأخرة من مساء يوم )الجمعة( بمنطقة اللوزي بمدينة حمد.
تقود  كانت  بحرينية  فتاة  أن  إلى  للحادث  االولية  التفاصيل  وتشير 
سيارتها بمنطقة اللوزي بمدينة حمد في الساعة الثانية عشرة من مساء 
الشارع  فــي  الضوئية  اإلشـــارات  إحــدى  إلــى  وأثــنــاء وصولها  الجمعة  يــوم 
تــقــودهــا ســيــدة وبرفقتها فــتــاة. نتج عــن ذلك  اصــطــدمــت بــســيــارة اخـــرى 
بواسطة  أثرها  نقلهما على  تم  بإصابات متفرقة  والفتاة  السيدة  إصابة 
تضرر  فيما  ــازم  الــ الــعــاج  لتلقي  المستشفى  الـــى  الــوطــنــي  االســـعـــاف 
السائقين  أحــد  تجاوز  بسبب  الــحــادث  وجــاء  كبيرة،  بتلفيات  المركبتان 

االشارة الحمراء.
أفــرادهــا بتسهيل  وقــام  النجدة  فــور وقــوع الحادث شرطة  وقــد حضر 
سير السيارات إلى حين وصول شرطة المرور والدفاع المدني وتم ازاحة 
المركبتين من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة 

السائق الذي تجاوز االشارة الحمراء.

} السيارة عقب الحادث.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

»صدق اهلل العظيم«

بخال�ص التعازي والموا�ساة اإلى الزميل

جميـل �سـرحـان
المحرر في الق�سم الريا�سي

لــوفــاة المغفــور لــه

�سقيقـه
داعين المولى عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله  وذويه ال�سبر وال�سلوان

يتقـــدم

رئي�ص واأع�ساء مجل�ص 

الإدارة وجميع العاملين فـي

ــة بــحــريــنــيــتــيــن فــــي حــــادث  ــ ــاب ــ ــس ــ اإ�

ــاوز الإ�ـــــســـــارة الـــحـــمـــراء ــ ــج ــ ــب ت ــب ــس ــ� ب

الثالثة  الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  عاقبت 
آســيــوي بــالــحــبــس مـــدة شــهــريــن مــع الــنــفــاذ وأمـــرت 
قيامه  بعد  العقوبة  تنفيذ  الباد عقب  عن  بإبعاده 
بحرينيا  ديــنــارا  عشرين  يحمل  وهــو  مــســيء  بنشر 

ونشره على مواقع التواصل االجتماعي. 
وكان المتهم قام في غضون 2019 بنشر فيديو 
عبر تطبيق )تيك توك( مضمونه قيامه بـ»كرمشة« 
عملة مملكة البحرين من فئة العشرين دينارا بيده 
ورميها بطريقة مسيئة للعملة التي يوجد بها شعار 
الغير  ازعــاج  في  تسبب عمدا  مما  البحرين  مملكة 
حــيــث تــوصــلــت الــتــحــريــات إلـــى هــويــة الــمــتــهــم وتــم 
أنه  النيابة  لــه  فأسندت  بالواقعة  واعــتــرف  ضبطه 
استعمال  اساء  الشمالية  المحافظة  امن  دائرة  في 
قــام  بـــأن  الــمــواصــات السلكية والــاســلــكــيــة  اجــهــزة 
بنشر فيديو عن طريق برنامج التواصل االجتماعي 
)التيك توك( بحسابه الخاص مما تسبب عمدًا في 

ازعاج الغير على النحو المبين باألوراق.
لما  أنــه  حكمها  حيثيات  فــي  المحكمة  وقــالــت 
على  العقوبات  قانون  من   )290( المادة  بنص  جــاء 
أشهر  ستة  على  تزيد  ال  مــدة  بالحبس  يعاقب  انــه 

ــارا من  ــنـ الــتــي ال تـــجـــاوز خــمــســيــن ديـ أو بــالــغــرامــة 
تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة 
المواصات السلكية أو الاسلكية، موضحة أنه ثبت 
اجهزة  استعمال  اســـاءة  جريمة  أركـــان  تــوافــر  لديها 
المتهم  بــحــق  والــاســلــكــيــة  الــســلــكــيــة  الـــمـــواصـــات 
بـــإســـاءة اســتــعــمــال الــهــاتــف بــتــصــويــر ونــشــر مقطع 
المتهم  اعــتــراف  صــدق  إلــى  اطمأنت  كما  الفيديو. 
ــن ثـــم تـــعـــول عليه  ــائـــع الـــدعـــوى ومــ لــمــطــابــقــتــه وقـ
من   )220( بنص  عما  بــإدانــتــه  وتقضي  بــه  وتــأخــذ 
قانون اإلجراءات الجنائية األمر الذي يتوجب معه 
والحال كذلك بتطبيق مواد االتهام في حق المتهم 
طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات وإعمااًل 
لنص المادة 256 إجــراءات جنائية، وأشــارت إلى أن 
الجنسية  أجنبي  المتهم  أن  مــن  بــــاألوراق  الــثــابــت 
فالمحكمة تقضي بإبعاده عن مملكة البحرين عمًا 
ولهــذه  العقوبات  قانون  من  مكرر   64 المادة  بحكم 
األسبــاب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم 
اتهام  مــن  إليه  اسند  عما  النفاذ  مــع  شهرين  لمدة 
وأمــــرت بــإبــعــاده عــن مملكة الــبــحــريــن لــمــدة ثــاث 

سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

لعملـــة للإ�ســـاءة  واإبعـــاده  �ســـهرين  اآ�ســـيوي  حب�ـــس 

البحريـــن عبـــر فيديو ن�ســـره علـــى )التيـــك توك(

عـــاقـــبـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
ــدا بــحــريــنــيــا  ــاعـ ــقـ ــتـ ــنـــائـــيـــة مـ الـــجـ
ــه  ــتــ ــزمــ والــ ســـــنـــــوات   3 بـــالـــســـجـــن 
الــمــحــكــمــة بـــســـداد 98 ألـــف ديــنــار 
لصديقيه بعد أن استولى على 50 
ألف دينار من األول و48 ألف دينار 
مـــن الــثــانــي بــوهــم اســتــثــمــار تلك 
بإحالة  المحكمة  وأمرت  المبالغ، 
المدنية  المحكمة  إلـــى  الــدعــوى 

المختصة.
وكــــان الــمــتــهــم اســتــولــى على 
ــن صـــديـــقـــيـــه بـــعـــد أن  األمـــــــــوال مــ
اوهــمــهــمــا بــقــدرتــه عــلــى اســتــثــمــار 
ــي بـــــورصـــــات عــالــمــيــة  ــ ــلـــغ فـ ــبـ الـــمـ
ــات الــــدولــــيــــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ وعــــــــدد مـــــن الـ
ــالـــخـــدمـــات الــبــحــريــة  ــة بـ ــاصـ الـــخـ
وشـــركـــات الـــمـــواد الــغــذائــيــة، وبعد 
أن حــان وقــت اســتــام األربــــاح وزع 
مــبــالــغ ضــئــيــلــة عــلــيــهــمــا وبــعــدهــا 
أخــبــرهــمــا بــخــســارة تــلــك األمــــوال 
بعد أن تعرض لعملية احتيال من 
شخص في أوروبا، فما كانا منهما 

إال أن أبلغا عنه وأحيل للنيابة.
عليهم  الــمــجــنــي  أحــــد  وكـــــان 

أبلغ أنه واثناء ما كان مع المتهم 
وآخرين يتقابلون بأحد المطاعم 
بــمــنــطــقــة الــمــنــامــة كــــان الــمــتــهــم 
يــخــبــرهــم بــاســتــثــمــاراتــه الــدولــيــة 
ــتـــي يــحــقــقــهــا ســــواء  ومـــكـــاســـبـــه الـ
العالمية  الــبــورصــات  طــريــق  عــلــى 

الــعــالــمــيــة  األغـــــذيـــــة  شــــركــــات  او 
وكـــان دائــمــا يــتــحــدث امــامــهــم عن 
وعــرض  الــتــجــاريــة  المصطلحات 
عــلــيــهــم اســـتـــثـــمـــار أمـــوالـــهـــم مــعــه 
ــة 2000  ــدايـ ــبـ الـ فـــي  وأخـــــذ مــنــهــم 
 500 ربــح  بعدها  لهم  وقـــدم  ديــنــار 

ــوال فــتــرة معينة  ديـــنـــار وظـــلـــوا طــ
يعطونه مبالغ بسيطة ويحصلون 
المبالغ  بلغت  أن  إلــى  أربـــاح،  على 
 100 من  أكثر  عليها  تحصل  التي 
ألف دينار منهم وبعدها توقف عن 
ســداد األربـــاح أو رد أصــول المبلغ 

إال  المبلغ  تقسيط  منهم  وطــلــب 
أنهم رفضوا.

أنــه على عاقة  المتهم  وقــال 
ــان  ــة بــالــمــجــنــي عــلــيــهــم وكـ ــداقـ صـ
المطاعم  أحــد  فــي  معهم  يجلس 
لـــلـــتـــحـــدث عــــن اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــي 
عليه  تعود  التي  واالربـــاح  الــخــارج 
مـــن تــلــك االســتــثــمــارات وهـــم من 
في  وبـــدأوا  معه  االستثمار  طلبوا 
االستثمار  بغرض  أمــواال  تسليمه 
ــــف ديـــنـــار  ــة ألـ ــائـ ــى أن بــلــغــت مـ ــ إلـ
وأرســل تلك األمـــوال لشخص في 
دولـــــة أوروبــــيــــة لـــشـــراء أســـهـــم في 
البورصات العالمية إال أنه تعرض 
لخسارة في أسعار األسهم وخسارة 
المبالغ، حيث أشار الى انه مستعد 
إلرجاع تلك المبالغ إال أنه يحتاج 
لمزيد من الوقت، فأسندت النيابة 
لــلــمــتــهــم أنـــه فـــي غــضــون األعــــوام 
بدائرة   2016 وحتى   2014 بين  ما 
تلقى  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة  أمــــن 
قصد  عليهم  المجني  مــن  أمـــواال 
من  ترخيص  دون  مــن  استثمارها 

مصرف البحرين المركزي. 

دفعا 98 األف دينار وانتظرا الأرباح عدة �سنوات من دون جدوى..

3 �ســـنوات لمتقاعـــد احتال علـــى �سديقيه بوهم ال�ســـتثمار فـــي البور�سة

محاكمة 10 تجار لتجارهم بم�سوغات ثمينة غير مدموغة
ــوزارات  ــ صـــرح رئــيــس نــيــابــة الـ
ــأن الــنــيــابــة  ــ والـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـ
تحقيقاتها  أنـــجـــزت  قـــد  الــعــامــة 
التجار  من  مجموعة  قيام  بشأن 
ــازة واتـــــــجـــــــار بـــمـــصـــوغـــات  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ بـ
تحمل  ال  التي  الثمينة  المعادن 

الوسم الرسمي.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
الفحص  إدارة  من  باغات  تلقت 
والـــمـــقـــايـــيـــس بـــــــــوزارة الــصــنــاعــة 
ما  تضمنت  والسياحة  والــتــجــارة 
اســـفـــرت عــنــه الــــزيــــارات الــرقــابــيــة 
لعدد عشر محات تجارية تزاول 
عرض  المجوهرات  تجارة  نشاط 
فــيــهــا بــقــصــد االتـــجـــار قــطــع من 
من  الثمينة  الــمــعــادن  مــصــوغــات 
الـــذهـــب والــفــضــة غــيــر مــدمــوغــة 
بالدمغة الرسمية التي يشترطها 

ــبـــيـــع  ــة الـ ــيــ ــروعــ ــشــ ــمــ الـــــقـــــانـــــون لــ
والتداول.

إذ تم ضبط ما يربو على مائة 
من  مدموغة  غير  قطعة  وأربعين 
الذهب والفضة وعليه تم تحريز 
الــمــضــبــوطــات وســــــؤال مــســئــولــي 
المحات عما هو منسوب إليهم، 
حيث أمرت النيابة العامة بإحالة 
عدد عشرة متهمين الى المحكمة 
تحددت  وقــد  الجنائية  الصغرى 
جــلــســة يــــوم االثــنــيــن الـــمـــوافـــق 6 
ديسمبر 2021 موعدا للمحاكمة.

ــاب  ــس ــ� ل حــبــ�ــســا  ــر  ــ ــه ــ ــس ــ اأ�  6

كورونـــا فح�ـــس  زوروا  وفتاتيـــن 
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس شاب وفتاتين 6 أشهر 
بعد إدانتهم بتزوير فحص الـ PCRالخاص بفيروس كورونا للدخول 

إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر.
الملك  إلى جسر  المتهمين  توجه  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
لدخول المملكة العربية السعودية حتى وصلوا إلى مكتب الصحة 
بالجسر بالناحية السعودية الذي كشف أمرهم بعد أن تبين تزوير 
الفحص عن طريق كود الـQR، حيث ظهرت نتيجة الفحص سالبة 
ولكن ببيانات بتواريخ سابقة لتاريخ عبورهم الجسر.. أنكروا الواقعة 
فــتــم إبــــاغ الــجــانــب الــبــحــريــنــي وتــوجــهــت دوريــــة لــجــلــب المتهمين 

وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وادعى المتهمون أنهم حضروا إلى البحرين وأرادوا التوجه إلى 
فحص  بإجراء  المعنية  المستشفيات  أحد  إلى  وتوجهوا  السعودية 
بالشارع  مــوجــودا  كــان  آســيــوي  لهم شخص مجهول  فــخــرج  كــورونــا 
الطبي لهم  الطبي وحضر إلجــراء الفحص  الطاقم  أنه من  وادعــى 
ــرى لــهــم الفحص  وطــلــب بــيــانــاتــهــم وأخـــذ منهم مــبــالــغ مــالــيــة وأجــ
نتيجة  لتسلم  نفسه  المكان  إلــى  بالعودة  أخبرهم  ثــم  الــشــارع،  فــي 
الــفــحــص، وبــعــدهــا تــوجــهــوا إلــيــه مــجــددا وحــصــلــوا عــلــى النتيجة، 

وأشاروا إلى أنه ليس لديهم أي معلومات عن ذلك الشخص.
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يتعلمون كي يعملون

العمل..  هو  للحياة  النهائي  »الــهــدف  هكسلي:  توماس  يقول 
نتعلم  فنحن  شيئا..  يساوي  ال  عمل..  بال  فالعلم  العلم..  وليس 

كي نعمل«! 
يقتصر  طـــالـــب ال  أي  نـــجـــاح  إن  ــقـــول  الـ يــمــكــن  ــر  آخــ بــمــعــنــى 
ــداف التي  ــ فــقــط عــلــى تــعــلــمــه، وإنــمــا يــرتــبــط بــالــوصــول إلـــى األهـ
يضعها لنفسه، ويتمكن من تحقيقها، وهو أمر يتعلق فيما يسمى 
المستجدات  التي من خاللها يستطيع مواكبة  المهنية  بالتنمية 
والعملي، وتطبيق كل ما هو جديد  العلمي  في مجال التخصص 

في هذا الخصوص.
لذلك  والــنــصــائــح،  الــحــكــم  مــن  الكثير  عــن  تغني  قــد  الــقــصــة 
سوف أتطرق هنا إلى حكاية معبرة، تترجم الواقع األليم والمحير 
الجامعي  التخصص  اختيار  في  الطلبة  من  الكثير  يعيشه  الــذي 
الــمــنــاســب، ومـــن ثــم الــفــشــل فــي الــحــصــول عــلــى الــعــمــل المناسب 
ــي لــأســتــاذ  ــواكـــب لـــحـــاجـــات الــــســــوق، وهــ ــمـ لــطــمــوحــه وشــغــفــه والـ
عبدالكريم بن رياض العبدالكريم عضو هيئة التدريس بقسم علم 
النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، والتي 

جذبتني بشدة وكانت سببا وراء مضمون مقالي هذا.
 يقول األستاذ عبدالكريم إنه في نهاية الصف األول الثانوي 
اخـــتـــيـــار مــجــال  فـــي  الـــطـــالب  بــتــخــيــيــر  الــمــدرســيــة  قـــامـــت اإلدارة 
من  الكثير  يــعــرف  ال  كثيرون  وكـــان  األدبـــي  أو  العلمي  التخصص 
إال  األدبــيــة  للمواد  ميوله  وبرغم  لذلك  رغباته،  وال حتى  قــدراتــه، 
أنه  اعتبار  العلمي على  المسار  أنه انصاع لرغبة األهل في دراسة 

األوسع في فرص العمل في المستقبل.
عام  بعد  ولكن  العلمي،  بالمسار  التحقت  وبالفعل  ويــواصــل: 
اضطررت إلى تغيير التخصص إلى المسار األدبي، ثم بعد الثانوي 
أصابتني الحيرة في اختيار التخصص الجامعي المناسب، ووقعت 
فـــي الــخــطــأ نــفــســه، وأقـــدمـــت عــلــى دراســـــة الــمــحــاســبــة بــنــاء على 
نصيحة البعض، وتأكيدهم توفر الفرص الوظيفية له، وبعد دراسة 
اللغة  دراســـة  إلــى  التوجه  فــقــررت  فيه  أجــد نفسي  لــم  كامل  فصل 
العربية، الذي أرشدني األقارب إليها، وبعد عامين أدركت أنه ليس 
أنه سيتم  الــوزارة  العمل، حيث أعلنت  المناسب لسوق  التخصص 
تعيين المعلمين في كل التخصصات ماعدا خريجي اللغة العربية 

لالكتفاء!
الشريعة،  بتخصص  البعض  علّي  أشــار  هنا  قائال:  ويستطرد 
وبــعــد فــصــل مــن دراســتــه أدركــــت أيــضــا أنـــه لــيــس الــمــجــال األنــســب 
قــررت بعد كل هذا  أن  إلى  الــدراســة،  التوقف عن  لرغباتي، فقررت 
بها  القيام  علي  ينبغي  كــان  التي  الخطوة  اتخاذ  التخبط ضــرورة 
الـــذي تجتمع  الــمــجــال  عــن  الحقيقي  البحث  وهــي  الــبــدايــة،  مــن 
بناء  المناسب  التخصص  اخــتــيــار  فــي  األســاســيــة  الــخــطــوات  فيه 
على الرغبة، وعلى القدرة الوظيفية، وهنا وجدت ضالتي في علم 
في  أكــون مميزا  أن  وهــو  األول  الــيــوم  منذ  ووضــعــت هدفا  النفس، 
هذا المجال، وبالفعل تخرجت بمرتبة الشرف، وتم تعييني معيدا 

بذات القسم.
تهيئة  إلى  الحاجة  أهمية  مدى  إلي  القصة  هذه  من  نخلص 
المناسب  العلمي  التخصص  الخــتــيــار  ومعرفيا  نفسيا  الــطــالــب 
إلــى شغفه وتــحــديــد هــدفــه من  الــوصــول  لميوله، ومــســاعــدتــه فــي 
العملية التعليمية، بما يتواكب في الوقت نفسه مع متطلبات سوق 
العمل، وهذا بالفعل ما وفره وبصورة بارعة معرض أسبوع التنمية 
به  وأشـــاد  مــؤخــرا،  البحرين  بــيــان  مــدرســة  أقــامــتــه  الـــذي  المهنية 
الجميع، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات 
والذي صاحبته مجموعة  البحرين،  داخل وخارج  والجامعات من 
كبيرة من األنشطة والفعاليات وندوات وورش العمل المتنوعة في 
الشخصيات  من  لعدد  استضافته  عن  فضال  المجاالت،  مختلف 
ونجاحاتهم  طموحاتهم  قصص  عرضوا  الذين  والملهمة  الــبــارزة 

الوطنية، وكيف تمكنوا من تحقيق أهدافهم العلمية والعملية.
ما فعلته بيان البحرين يجب أن يكون نهجا عاما تسير عليه 
الــتــعــرف على ميولهم  الــطــالب على  إعــانــة  بــهــدف  الـــمـــدارس،  كــل 
كله  ذلــك  وربــط  المتاحة،  العلمية  التخصصات  وعلى  وشغفهم، 
قد  الــذي  األمــر  للغاية،  مبكرة  وفي سن  العمل،  باحتياجات سوق 
يــوفــر عــلــى أبــنــائــنــا الكثير مــن األحــــالم الــضــائــعــة، ومـــن الــســنــوات 
لتطبيق  الــفــرصــة  ويمنحهم  فــشــال،  أو  تخبطا  هــبــاء  تــذهــب  الــتــي 
ييأسون  كي  وليس  يعملون،  كي  يتعلمون  بأنهم  »هيكسلي«  مقولة 

أو يحبطون.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القراء األعزاء 
علّي  ُيطرح  ســؤال  أكثر 
دائــمــا هــو ذاك الــــذي يــدور 
أنــنــي استطعت  كــيــف  حـــول 
الشعر  كتابة  بين  أجمع  أن 
بــــكــــل مــــــا بــــــه مــــــن عــــذوبــــة 
ــال وشــفــافــيــة وجــمــال  ــيـ وخـ
ــن الـــمـــحـــامـــاة والــعــمــل  ــيـ وبـ
ـــوده  ــمـ ــل جــ ـــكــ الــــقــــانــــونــــي بـ
وجــديــتــه ومـــنـــازعـــاتـــه الــتــي 
ــي هـــو:  ــ ــؤالـ ــ تـــنـــتـــهـــي؟ وسـ ال 
فــي أي نجمع  الــمــانــع  ومـــا 
الــــمــــتــــنــــاقــــضــــات ونـــحـــقـــق 
شغفنا بكل تعدديته إن كان 
عازمين  وُكــّنــا  ممكنًا  ذلـــك 
ثــم نرتقي  وقـــادريـــن؟ ومـــن 
نــكــون  أن  لـــمـــرتـــبـــة  بـــعـــدهـــا 
ُملهمين لآلخرين، فالحياة 

االثنين  تطويع  يملك  مــن  ونــحــن  والــتــنــاقــض  التناغم  بين  تـــدور 
لبلوغ أهدافنا وتحقيق طموحاتنا دائما، ونكون نحن المثال الذي 
البحرينية  المرأة  كون  بخاف  وليس  بسلوكه،  وُيقتدى  به  ُيحتذى 
قد حازت الريادة في عّدة مجاالت األمر الذي يجعل منها قدوة ال 
اإلقليمية  المنطقة  دول  سائر  في  للنساء  بل  فقط  وطنها  لنساء 

والعربية والدولية أيضا.
استضافتني  أصبوحة جميلة  عنوان  كان  قــدوة(  أنــِت  )ًكوني  و 
من  األول  صباح  للبنات  االبتدائية  كعب  بنت  نسيبة  مدرسة  فيها 
احتفاًء  أقيمت  وقــد  البحرينية  الــمــرأة  يــوم  يــوافــق  الــذي  ديسمبر 
شعارًا  العام  هــذا  اتخذت  التي  الوطنية  المناسبة  بهذه  واحتفااًل 
متميزًا وهو )المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، مسيرة عطاء 
في وطن معطاء(، حيث جاء اختياري من قبل إدارة المدرسة ألنها 
المشاركة  على  ووافــقــت  طالباتها،  ُألهم  أن  فـــأرادت  قــدوة  وجدتني 
ألنني ُأقّدر تبادل الخبرات - والسيما مع األجيال المختلفة- وأجد 
فيها شيئا من ضالتي من المعرفة، وألن من واجبنا الوطني جميعا 
الوقوف مع هذا الجيل الناهض الذي يستحق أن نشركه باالطالع 
بناء  فــي  تسهم  لكي  المتراكمة  بمعرفتنا  وتــزويــده  تجاربنا  على 

معرفته وخبراته الخاصة.
ولقد كان احتفالي لهذا العام بيوم المرأة البحرينية مختلفًا 
ومميزًا بلقاء نساء صغيرات مقبالت على الحياة، كل منهن ستكون 
حقيقي  كإعمال  وجــاء  واهتمامها،  مجالها  في  قــدوة  اهلل  بمشيئة 
لشعار 2021 الذي يخاطب المرأة بشكل مطلق كونها شريك فاعل 
أو  مهنة  تخصيص  دون  موضعها  كــان  أينما  الوطنية  التنمية  في 
وهي  جـــدًا،  ملفتين  ومستواه  التنظيم  دقــة  كانت  وقــد  معين،  دور 
مؤشرات تمكننا من قياس المستوى المتقدم الذي بلغته المدارس 

الحكومية.
واعدًا جدًا  والتعليمي  اإلداري  الكادر  اهتمام وحرص  كان  كما 
وباألخص مديرتها التي لمست من حواري معها مدى حرصها على 
قدراتهن  وتحفيز  الطالبات  وإلهام  الصادقة  الوطنية  أسس  غرس 
هو  كله  ذلــك  مــن  واألهـــم  المنتقاة،  برامجها  خــالل  مــن  الكامنة 
استعداد الطالبات للتفاعل وتلقي المعرفة خارج المنهج الدراسي، 
حيث هّيأ لي هذا اللقاء ُمكنة إطالع الطالبات على مكانة المرأة 
المجلس  دور  بأهمية  مـــرورا  الوطنية  التشريعات  فــي  البحرينية 
األعلى للمرأة وبيان أهمية مشاركة الطالبات في العمل التطوعي 
باالنضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني وحّثهن على العطاء في 

هذا المجال بجانب تطوير الذات من جميع النواحي.
ــأن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي يــتــكــون مــن مجموع  وجــديــر بــالــذكــر بـ
الــجــمــعــيــات الــمــخــتــلــفــة األهـــــداف الــتــي يــتــم تــكــويــنــهــا فـــي الــدولــة 
الجمعيات  تكوين  وُيــعــّد  لها،  المنظمة  والقوانين  للدستور  وفقًا 
واالنضمام إليها حقًا من حقوق االنسان المدنية والسياسية التي 
للفرد  فعلية  مشاركة  على  وينطوي  الديمقراطية  األنظمة  تقّرها 
التي  الذي تحققه أهداف الجمعية  المجتمع وفقًا الهتمامه  في 
له  يكون  الــذي  العمل  في  بجانب حقه  تطوعي  كعمل  لها،  ينضم 
مردود مادي، إذ لكل منهما آثاره المختلفة وكالهما يجتمعان معًا 

لإلسهام في دفع عجلة التنمية للوطن. 
المرأة في منظمات المجتمع  وتكمن أهمية الحديث عن دور 
تقرير  تناولها  التي  الهامة  الــمــحــاور  أحــد  كانت  أنها  فــي  المدني 
العامة  األمــانــة  ناقشت  الــذي   2020-2019 الجنسين  بين  الــتــوازن 
تــوصــيــاتــه مــؤخــرا مــع جــمــيــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة ومــنــهــا منظمات 
بضرورة  تتعلق  التوصيات  أهــم  أحــد  كانت  وقــد  المدني  المجتمع 
األهلية  المنظمات  عضوية  فــي  الــمــرأة  مشاركة  بأهمية  التوعية 
الحلول،  وإيجاد  التحديات  ورصــد  فيها  اإلدارة  مجالس  وعضوية 
المنطلق  تكون هي  أن  التعليمية يجب  المؤسسات  بأن  رأيــي  وفي 
ليس:  أو  األســاســي،  التعليم  مرحلة  فــي  والسيما  للتوعية  األول 

التعليم في الصغر كالنقش على الحجر؟! 
وفي هذا الصدد أتوّجه بمقترح لوزارة التربية والتعليم، مضمونه 
أن تتبنى الوزارة نظاما يعزز شراكة الطالبات المجتمعية، من قبيل 
ودور  الجمعيات  بقانون  بالتعريف  يتعلق  دراســي  مقرر  تخصيص 
وأهمية العمل التطوعي باعتباره حقا وواجبا، أو كاحتساب درجات 
المختلفة  الجمعيات  في  والمشاركة  التطوعي  العمل  على  مثال 
على  للطالبات  وتشجيعًا  تحفيزُا  المدني  المجتمع  ُتشكل  التي 
االنخراط في هذا المجال تنمّية لمواهبهن وتوظيف وقتهن فيما 
األجيال  تترسخ في  العام حتى  بالنفع  الوطن  وعلى  يعود عليهن 
عام  وكــل  المجتمعية،  والشراكة  التطوعي  العمل  ثقافة  القادمة 
والمرأة البحرينية شريك أساسي في نهضة هذا البد واستدامتها.

ُكوني �أنِت قدوة

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

أعــلــنــت الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وبــالــتــعــاون 
والحكومة  المعلومات  هيئة  مــع 
كفالة  خدمة  توفير  اإللكترونية 
ــام عـــبـــر الـــبـــوابـــة  ــ ــتـ ــ األرامــــــــل واأليـ
والتي   ،bahrain.bh الوطنية 
تتيح لأسر إمكانية تقديم طلب 
الحصول على الكفالة واالنضمام 
إلــــى الــمــؤســســة واالســـتـــعـــالم عن 
حــالــة الــطــلــبــات الــمــقــدمــة. وأكــد 
الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
ــور  ــتـ ــدكـ لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة الـ
ــيـــد أنـــــه تــنــفــيــًذا  مــصــطــفــى الـــسـ
لتوجيهات جاللة الملك المفدى 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ــد  ــمــ حــ
ــيــــس الــــفــــخــــري لــلــمــؤســســة  ــرئــ الــ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، 
الشيخ  سمو  متابعة  على  وبــنــاًء 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
جاللة الملك لأعمال اإلنسانية 
التحول  بأهمية  الشباب  وشـــؤون 
للمؤسسة في معامالتها  الرقمي 
بما يسهم في تسهيل اإلجــراءات 
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــم الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـــــســـــريـــــع تـ
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن عــمــلــهــا، فــإن 

ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
اإلنــســانــيــة قـــامـــت بــالــتــعــاون مع 
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ هـــيـــئـــة الـــمـ
اإللكترونية لتوفير خدمة طلبات 
األسر الجديدة عبر موقع البوابة 
الــوطــنــيــة، وبــمــا يــتــوافــق مــع رؤى 
واتــخــاذ  الملك  جــاللــة  وتطلعات 
الـــــخـــــطـــــوات الــــمــــهــــمــــة لــتــنــفــيــذ 
تـــوجـــيـــهـــات جـــاللـــتـــه لـــمـــواصـــلـــة 
وتقديم  بــإبــداع  اإلنــســانــي  العمل 
ــايــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة والـــشـــامـــلـــة  الــــرعــ
الفئات  وجميع  واألرامـــل  لأيتام 
الغالية  مملكتنا  في  المستحقة 

بكل يسر وسهولة.
ويــــــــتــــــــزامــــــــن تــــــوفــــــيــــــر هــــــذه 
ذكرى  مع  اإللكترونية  الخدمات 
تأسيس  على  عاما  عشرين  مــرور 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
اإلنسانية وقد رفع السيد محمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــقــائــد  عــلــي 
لــهــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والــحــكــومــة 
ــهــــذه الــمــنــاســبــة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بــ
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى الــرئــيــس 
الـــفـــخـــري لـــلـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وإلــــى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
رئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية 
الملكية  المؤسسة  أمناء  مجلس 
ــيـــة، ولــجــمــيــع  ــانـ لـــأعـــمـــال اإلنـــسـ
مــرور  بمناسبة  الهيئة  منتسبي 
ــدا أن  ــؤكــ ــن، مــ ــريـ ــشـ ــعـ ــرى الـ ــ ــذكـ ــ الـ
ــا  ــهـ ــاونـ ــعـ ــام الـــمـــؤســـســـة وتـ ــمــ ــتــ اهــ
تــوفــيــر هــذه  مــع الهيئة مــن أجـــل 
الدور  يؤكد  اإللكترونية،  الخدمة 
اإلنــســانــي الــرائــد الـــذي تــقــوم به 
مــن أجــل رعــايــة األرامـــل واأليــتــام 
مختلف  وتسخير  والمحتاجين 
ــود والـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة  ــهـ الـــجـ
ــتـــي تــيــســر  ــخـــدمـــات الـ لــتــوفــيــر الـ
الــفــئــات فــي المجتمع  عــلــى هـــذه 
وتــــتــــيــــح لــــهــــم ســـــرعـــــة وســـهـــولـــة 
حـــصـــولـــهـــم عــلــيــهــا بـــمـــا يــحــفــظ 
ــهـــدهـــم. مــضــيــفــا: أن  وقــتــهــم وجـ
لديها  مــا  أقــصــى  ستبذل  الهيئة 
وفــنــيــة من  تقنية  إمــكــانــيــات  مــن 
الخدمات  مختلف  تحسين  أجــل 

واألنظمة التي تقدمها المؤسسة 
لعمالئها.

كفالة  أن خدمة  القائد  وأكد 
األرامل واأليتام تضاف إلى قائمة 
واألنظمة  اإللكترونية  الخدمات 
الهيئة  وفــرتــهــا  والـــتـــي  الــمــطــورة 
ــانـــدة الــــجــــهــــود اإلنـــســـانـــيـــة  ــسـ ــمـ لـ
الملكية  المؤسسة  تبذلها  الــتــي 
لأعمال اإلنسانية، ومن أبرز هذه 
إعــــادة هندسة  الــمــشــاريــع دراســــة 
ــات الـــمـــؤســـســـة  ــ ــدمـ ــ إجــــــــــــراءات خـ
لكفالة  الداخلي  النظام  وتطوير 
عملية  وتسهيل  واأليــــام،  ــل  األرامـ
الحوسبة  إلــى  المؤسسة  انتقال 
ــم  ــدعـ ــر الـ ــيـ ــوفـ ــــع تـ الـــســـحـــابـــيـــة مـ
الــــــــالزم، وإتــــمــــام عــمــلــيــة الـــربـــط 
اإللكتروني مع األنظمة الحكومة 
ــروط، إلـــى  ــ ــشــ ــ ــاء مــــن الــ ــفـ ــتـ لـــالسـ
التسجيل  خــدمــة  تــطــويــر  جــانــب 
لطلب الدعم للفئات المستحقة 
فيروس  آثــار  من  المتضررين  من 

كورونا.
وحول تفاصيل خدمة كفالة 
األرامـــــــــل واأليـــــتـــــام فــــإنــــه ُيــمــكــن 
لــأمــهــات األرامــــــل تــقــديــم طلب 

ــة الــشــهــريــة  ــالـ ــفـ ــكـ ــاق الـ ــقـ ــتـــحـ اسـ
لــهــا وألبــنــائــهــا األيــتــام مــن خــالل 
ــة تــقــديــم  ــدمــ الـــــدخـــــول عـــلـــى خــ
ــة عــبــر  ــاحــ ــتــ ــمــ ــلــــب جــــديــــد والــ طــ
 ،Bahrain.bh الوطنية  البوابة 
األســاســي  المستوى  وبــاســتــخــدام 

من المفتاح اإللكتروني. 
تقديم طلب  اشــتــراطــات  أمــا 
ــة الــوطــنــيــة  ــوابــ ــبــ ــبـــر الــ جــــديــــد عـ
أو األيــتــام  تــكــون األرمــلــة  أن  فهي 
ــيـــديـــن مــن  ــتـــفـ ــلـــيـــن كـــمـــسـ مـــســـجـ
جــنــســيــة  تــــكــــون  وأن  ــة،  ــالــ ــفــ ــكــ الــ
أحــــد الـــوالـــديـــن بــحــريــنــيــة. ومــن 
االشتراطات أن يكون اليتيم غير 
متزوج وال يتجاوز عمره 24 عاما.

الطلبات  إدارة  خدمة  وحــول 
للمستخدم  يمكن  فإنه  السابقة 
وبواسطة المستوى األساسي من 
التحقق من  اإللكتروني  المفتاح 
حالة الطلبات المقدمة لكل فرد 

من أفراد العائلة.
ــــت هـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــانـ ــ وكـ
والــــحــــكــــومــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة قــد 
ــي الــحــصــول  ــن فــ ــيـ ــبـ ــراغـ دعـــــت الـ
عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن الــمــعــلــومــات 

واالســتــفــســار بــشــأن خــدمــة كفالة 
بمركز  االتصال  واأليــتــام  األرامــل 
اتصال الخدمات الحكومية على 
80008001. أو تقديم مالحظاتهم 
عبر  ومقترحاتهم  واستفساراتهم 

تطبيق تواصل.

»�لملكي���ة للأعم���ال �لإن�س���انية« تطل���ق خدم���ة كفال���ة �لأر�م���ل و�لأيت���ام �لإلكتروني���ة

الــســيــد األمــيــن  الــدكــتــور مصطفى  تــحــت رعــايــة 
نظمت  اإلنسانية  لأعمال  الملكية  للمؤسسة  العام 
ــة الــبــريــطــانــيــة الـــســـوق الـــخـــيـــري الــســنــوي  ــمـــدرسـ الـ
األيتام  العام لصالح  هــذا  ريعه  تم تخصيص  والــذي 
الــمــكــفــوفــيــن مــن قــبــل الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 

اإلنسانية.
أقيم في  الــذي  الخيري  للسوق  افتتاحه  وخــالل 
مصطفى  الدكتور  أعــرب  البريطانية  المدرسة  مبنى 
قبل  من  اإلنسانية  المبادرة  لهذه  تقديره  عن  السيد 
الشراكة  أهمية  مــؤكــدا  عليها,  والقائمين  الــمــدرســة 
به  تقوم  الذي  اإلنساني  العمل  دعم  في  االجتماعية 

المؤسسة بشكل عام ورعاية األيتام بشكل خاص.
ــرب مــديــر الــمــدرســة الــبــريــطــانــيــة  مـــن جــانــبــه أعــ
الــســيــد جـــون مــاكــوايــر عــن ســعــادتــه لــلــتــعــاون المثمر 
بين المدرسة والمؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية 
لخدمة األيتام لما في ذلك من مبادئ نبيلة تغرس 

خصال الكرم والعطاء في نفوس الطلبة.
حضر االفتتاح الوجيه أكرم مكناس عضو مجلس 
الفعاليات  لــهــذه  الــمــدرســة  دعــم  أكــد  والـــذي  اإلدارة, 
الملكية  المؤسسة  مع  بالتعاون  وتشرفها  اإلنسانية 
لأعمال اإلنسانية لدعم العمل اإلنساني الذي تقوم 

به وخدمة األيتام البحرينيين. } خالل افتتاح السوق الخيري السنوي.

�ل��م��در���س��ة �ل��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ق��ي��م ���س��وق��ا خ��ي��ري��ا 

�لإن�����س��ان��ي��ة« ل��لأع��م��ال  »�ل��م��ل��ك��ي��ة  �أي��ت��ام  ل�سالح 

ــــدت وزيـــــرة الــصــحــة فــائــقــة بــنــت سعيد  أكـ
احــتــضــان مملكة  أن  الــصــحــة  وزيـــــرة  الــصــالــح 
الذي  الرياضي  القلب  طب  لمؤتمر  البحرين 
داللة  يمثل  المنطقة  في  األولــى  للمرة  يعقد 
الــقــطــاع الصحي  بــه  واضــحــة عــلــى مــا يحظى 
لُدن  من  واهتمام  رعاية  من  البحرين  بمملكة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والــحــكــومــة  الــمــفــدى،  الــبــالد  مــلــك  آل خليفة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
المفدى  الملك  قيادة جاللة  إن  الــوزراء، حيث 
واهتمام الحكومة أولت صحة المواطن أهمية 
المحرك  بــاعــتــبــارهــا  الحكومية  بــرامــجــهــا  فــي 
الرئيسي للمسيرة التنموية الشاملة بالمملكة.
ــبــــارات  ورفــــعــــت وزيــــــــرة الـــصـــحـــة أســــمــــى عــ
الملك  جاللة  قــيــادة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
الباهر  الــنــجــاح  بمناسبة  والــحــكــومــة  الــمــفــدى 
ألعمال المؤتمر الذي تكللت جلساته بالعديد 
لتوائم  جـــاءت  والــتــي  المهمة،  الــتــوصــيــات  مــن 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  واهتمام  تطلعات 
آل خــلــيــفــة بــمــوضــوع هــــذا الــمــؤتــمــر، وحـــرص 
ممارسة  على  التشجيع  على  المستمر  سموه 
ــنـــة، تضمن  الـــريـــاضـــة، وفـــق أســـس صــحــيــة وآمـ
ممارسة  مــن  ممكنة  اســتــفــادة  أقــصــى  تحقيق 
الــريــاضــة، والــحــفــاظ عــلــى صــحــة األفـــــراد في 

الوقت ذاته.
الذي  الصحفي  المؤتمر  ذلــك خــالل  جــاء 
الطب  مؤتمر  أعــمــال  خــتــام  هــامــش  على  عقد 
القلب الرياضي الذي عقد تحت رعاية كريمة 
بـــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ نــاصــر  مـــن ســمــو 
ممثل جاللة الملك لأعمال اإلنسانية وشؤون 
ومــركــز  الــصــحــة  وزارة  مـــن  بــتــنــظــيــم  الـــشـــبـــاب 
الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 
للقلب وبالتعاون مع المجلس األعلى للشباب 

والرياضة خالل الفترة 2-4 ديسمبر 2021.
ــة عـــــن شـــكـــرهـــا  وأعــــــربــــــت وزيــــــــــرة الــــصــــحــ
وامتنانها الكبير لتشريف وحضور سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
ــؤون الـــشـــبـــاب وســمــو  ــ لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة وشــ
النائب األول  الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
والذي  المؤتمر،  الفتتاح  البحرينية  األولمبية 
وتشجيع  أمل  وباعث  واعتزاز  فخر  مصدر  كان 

للجميع لتحقيق مزيد من النجاح.
مـــن جــهــتــه تــطــرق الــدكــتــور عــــادل خليفة 
رئيس المؤتمر رئيس قسم كهرباء القلب بمركز 
الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 
التخصصي للقلب إلى أبرز ما جاء في جلسات 
إلى  الــمــؤديــة  األســبــاب  ناقش  أن  بعد  المؤتمر 
الــوفــيــات الــمــفــاجــئــة لـــدى الــريــاضــيــيــن وســبــل 
الوقاية الممكنة والتشخيص المبكر ألمراض 

القلب والتي تلخصت بالنقاط التالية:
- نــاقــش الــمــؤتــمــر الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
محور  على  ورّكـــز  الــريــاضــي  بالطب  المتعلقة 
أســـبـــاب الـــوفـــاة أثـــنـــاء مــمــارســة الـــريـــاضـــة، إلــى 
بــدراســة  اختصت  الــتــي  اللجنة  أهـــداف  جــانــب 

األسباب إليجاد الحلول للحد منها.
- خــلــصــت الـــدراســـات الــتــي قــمــنــا بــهــا إلــى 
شبه  الرياضة  ممارسة  أثناء  الوفاة  حــاالت  أن 
واحــدة  تتجاوز حالة  إذ ال  نــادرة وغير ظــاهــرة، 
لــكــل 40 ألــفــا مــن الــســكــان، ولــكــن عــلــى الــرغــم 
والمتابعة،  االهتمام  تستحق  فإنها  ندرتها  من 
يمكن  التي  الــوفــاة  أســبــاب  مــن  العديد  فهناك 

بسيطة  فــحــوصــات  إجــــراء  خـــالل  مــن  تجنبها 
وليست معقدة. 

أثناء  الوفاة  - تركزت بعض أسباب حاالت 
ــراء فحوصات  مــمــارســة الــريــاضــة فــي عـــدم إجــ
ولعل  وأنشطة،  رياضية  لبرامج  الخضوع  قبل 
أبسطها ممارسة الرياضة الخفيفة، وقد يكون 
الفرد  بها  يشعر  التي  األعـــراض  بعض  إهــمــال 
أثـــنـــاء مــمــارســتــه الـــريـــاضـــة، كــشــعــوره بــألــم في 
مؤشر  التنفس  فــي  صعوبة  أو  الــصــدر  منطقة 

خطير يجب االلتفات له.
المجتمعي  الــوعــي  نشر  مــواصــلــة  يجب   -
الــريــاضــة  لــمــمــارســة  الصحيحة  الــطــرق  حـــول 
والــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــقــلــب بــيــن أكــبــر عــدد 

ممكن من المواطنين والمقيمين.
من  ممكن  عــدد  أكــبــر  جمع  على  العمل   -
للمواطنين  الــصــحــيــة  والــمــعــلــومــات  الــبــيــانــات 
ونظم  االســتــبــانــات  اســتــخــدام  عبر  والمقيمين 
تحليل البيانات، على أن يتم توظيف مخرجات 
ونــتــائــج تــلــك الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات فــي وضــع 
الــخــطــط الــصــحــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فيما 
يختص بقطاع طب القلب الرياضي، باإلضافة 
األعلى  المجلس  معلومات  قــاعــدة  تعزيز  إلــى 
للصحة ووزارة الصحة والمستشفيات والمراكز 
اإلحصائيات  تلك  ونشر  والخاصة،  الحكومية 

في المحافل الدولية.
الطبية  الــمــواضــيــع  تطوير  على  العمل   -
التي تم مناقشتها خالل جلسات المؤتمر من 
خالل توظيف أهم ما ورد في أوراق العمل التي 
تم عرضها خالل أيام المؤتمر الثالثة ومشاركة 
وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية 

الحكومية تلك المخرجات.
رياضي  ناشط  أو  رياضي  أي  على  يجب   -
ــوره بـــأيـــة أعـــــــراض مـــرضـــيـــة حــتــى  ــعــ -لــــــدى شــ
تأجيلها  أو  إهمالها  عــدم  بسيطة-  كــانــت  وإن 
قد  ألنها  بالقلب  المختص  الطبيب  ومراجعة 
تــــؤدي إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة فــي الــمــســتــقــبــل، من 
بينها الوفاة، ومن هذه األعراض الشعور بضيق 
في التنفس أو خفقان أو شبه إغماء أو إغماء، 
حيث ينبغي إجراء فحص شامل لمعرفة سبب 

هذه األعراض ومعالجتها. 
- قد يكون من ضمن أسباب حدوث حاالت 
الوفاة أثناء ممارسة الرياضة أيًضا وجود خلل 
في كهرباء القلب، ألن حاالت الوفيات المفاجئة 
تكون ناتجة عن وجود خلل في كهرباء القلب، 
ال  ثــم  ومــن  القلب  عــن  الكهرباء  تنقطع  حيث 
يضخ القلب الدم للجسم فتحدث الوفاة. وقد 
التي تسبب  األنــواع  باستفاضة  المؤتمر  ناقش 

خلال في كهرباء القلب.
جــمــيــع  أن  عــــلــــى  اإلجـــــــمـــــــاع  تــــــم  كــــمــــا   -
الــريــاضــيــيــن قــبــل الــمــشــاركــة فـــي مــمــارســة أي 
أن يخضعوا  ينبغي  الــريــاضــات  أنـــواع  مــن  نــوع 
لحلقة من الفحوصات السريرية والفحوصات 

الخاصة بالقلب. 
فــي  كـــبـــيـــرا  دورا  الـــقـــلـــب  لــتــخــطــيــط  إن   -
الــوقــايــة  وبــالــتــالــي  الــقــلــب،  أمــــراض  تشخيص 
يزود  القلب، حيث  أمــراض  وتفاقم  من حــدوث 
بإجابات  المختص  الطبيب  القلب  تخطيط 
تصل إلى 90% عن الحاالت التي قد تؤدي إلى 
لذا  الوراثية(،  القلب  قنوات  )تشخيص  الوفاة 
لجميع  القلب  تخطيط  فحص  إجــراء  ينبغي 
الرياضيين ألن كلفته منخفضة وكفاءته عالية 
مبدئية  بمعلومات  المختص  الطبيب  ويـــزود 

كافية. 
المؤتمر ضرورة  المجتمعون خالل  أكد   -
إجــــــراء فــحــص شـــامـــل لــجــمــيــع الــريــاضــيــيــن، 
ــة الــــتــــي تـــجـــري  ــيــ ــالــ وفــــقــــا لـــلـــمـــدرســـة اإليــــطــ
فحص  ويــكــون  الرياضيين،  لجميع  الفحص 
المرضي  التاريخ  أخــذ  مــن  بــدايــًة  الرياضيين 
الــتــي لديها  الـــحـــاالت  الــريــاضــي، ألن  لــعــائــلــة 
تــاريــخ مــرضــي فــي الــعــائــلــة بــمــوت مــفــاجــئ أو 
بأمراض  مصابا  الرياضي  الشخص  يكون  أن 
إلى  يحتاج  عائلته،  أفـــراد  أحــد  أو  هــو  وراثــيــة 
فــحــص طــبــي دوري لــلــقــلــب لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
وجود أعراض صحية مرضية، ويشمل التاريخ 
المرضي العائلي والوراثي، والفحص السريري 

وتخطيط القلب وتلفزيون القلب »السونار«.
الـــرغـــم من  عــلــى  الــجــيــنــات  إن فــحــص   -
ُيــنــصــح  ــبــــدايــــات، وال  الــ فـــي  يـــــزال  أهــمــيــتــه ال 
توجد  حــيــث  رئــيــســيــة،  بــصــورة  عليه  بالتركيز 
مــنــه، ويستغرق فحص  أهــم  فــحــوصــات  هــنــاك 
الجينات وقتا طويال وقد يعطي معلومات غير 
األمــراض يكون فحص  دقيقة، لكن في بعض 

الجينات مكمال للفحوصات األخرى. 
السعي  إلــى  والمختصون  الــخــبــراء  دعــا   -
إلنشاء مركز لطب القلب الرياضي في مملكة 
يجري  تأهيليا  مركزا  يكون  بحيث  البحرين، 
الــفــحــوصــات الــشــامــلــة لــجــمــيــع الــريــاضــيــيــن، 
ــزودا بــالــمــخــتــصــيــن مـــن األطـــبـــاء والـــكـــوادر  ــ مــ
وإدخـــال  الــالزمــة،  الطبية  واألجــهــزة  الصحية 
فـــي مــتــابــعــة  الــصــنــاعــي  ــاء  ــذكــ الــ تــقــنــيــات دور 
ومــراقــبــة نــبــض الــقــلــب، إلـــى جــانــب االهــتــمــام 
بالبحوث والدراسات حول طب القلب الرياضي 
خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، لــتــكــون هــنــاك قــاعــدة 

بيانات لالستعانة بها في برامج الوقاية. 

وزيرة ال�ضحة ت�ؤكد نجاح اأعمال م�ؤتمر طب القلب الريا�ضي..

�ل���دع���وة �إل����ى �إن�����س��اء م��رك��ز ل��ط��ب �ل��ق��ل��ب �ل��ري��ا���س��ي.. 

ون�س���ر �لوع���ي ح���ول ط���رق �لممار�س���ة �ل�سحيح���ة للريا�س���ة

} جانب من المؤتمر الصحفي.
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

التنظيم  م�ؤ�ش�شة  اأن  »الأيام«  علمت 

عقارية  و�شاطة  �شركة  اأحالت  العقاري 

اأن  لها  ثبت  اأن  بعد  العامة  النيابة  اإىل 

من  مبالغ  بتح�شيل  قام  قد  ال��شيط  هذا 

التط�ير  م�شاريع  اإحدى  يف  م�شرتين 

العقاري، واإيداعها يف ح�شابه اخلا�ص. 

وت�شري التفا�شيل اإىل اأن ال��شيط قام 

بـ»الرتويج« مل�شروع عقاري من امل�شاريع 

لدى  اخلريطة  على  للبيع  املرخ�شة 

امل�ؤ�ش�شة، وبعدها قام با�شتالم مبالغ من 

بامل�شروع،  اخلا�شة  لل�حدات  امل�شرتين 

ومن ثم قام باإيداع هذه املبالغ يف ح�شابه 

ح�شاب  لدي  اإيداعها  عن  ا  ع��شً اخلا�ص 

ال�شمان املخ�ش�ص لهذا امل�شروع العقاري.

العقاري  ال��شيط  به  قام  ما  وُيعد 

التنظيم  قان�ن  لأحكام  ج�شيمة  خمالفة 

العقاري رقم 27 ل�شنة 2017 والقرارات 

من  الن�ع  هذا  يعر�ص  اإذ  له،  املنظمة 

املخالفات اأم�ال امل�شرتين للخطر، وكذلك 

ل�شتكمال  املخ�ش�شة  املالية  التدفقات 

بحكم  امل�ؤ�ش�شة  وا�شتطاعت  امل�شروع، 

القان�ن،  بحكم  لها  املمن�حة  ال�شالحيات 

والتي متكنها من مراقبة ح�شابات ال�شمان 

ثم  ومن  املخالفة  هذه  ر�شد  للم�شاريع، 

قان�نية  اجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ 

لتح�يل هذه املخالفة اإىل النيابة العامة.

�شرح رئي�ص نيابة ال�زارات واجلهات 

اأجنزت  قد  العامة  النيابة  باأن  العامة 

التجار  حتقيقاتها ب�شاأن قيام جمم�عة من 

املعادن  مب�ش�غات  والجتار  بحيازة 

الثمينة التي ل حتمل ال��شم الر�شمي.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغات 

ب�زارة  واملقايي�ص  الفح�ص  اإدارة  من 

ت�شمنت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

لع�شرة  الرقابية  الزيارات  عنه  ا�شفرت  ما 

جتارة  ن�شاط  تزاول  جتارية  حمال 

املج�هرات، عر�ص فيها بق�شد الجتار قطع 

الذهب  من  الثمينة  املعادن  م�ش�غات  من 

الر�شمية  بالدمغة  مدم�غة  غري  والف�شة 

البيع  مل�شروعية  القان�ن  ي�شرتطها  التي 

مائة  على  يرب�  ما  �شبط  مت  اإذ  والتداول، 

الذهب  من  مدم�غة  غري  قطعة  واأربعني 

امل�شب�طات  حتريز  مت  وعليه  والف�شة، 

من�ش�ب  ه�  عما  املحال  م�ش�ؤويل  و�ش�ؤال 

اإليهم، اإذ اأمرت النيابة العامة باإحالة ع�شرة 

اجلنائية،  ال�شغرى  املحكمة  اىل  متهمني 

 6 امل�افق  الثنني  ي�م  جل�شة  وقد حتددت 

دي�شمرب 2021 م�عدا للمحاكمة.

»التنظيم العقاري« حتيل »و�سيًطا« اإىل النيابة 

العامة ب�سبب حت�سيل مبالغ واإيداعها يف ح�سابه اخلا�ص

»النيابة«: اإحالة متهمني للمحاكمة عن واقعة 

عر�ص م�سغوالت املعادن الثمينة غري املو�سومة للبيع

�سكًرا ويل العهد

ولقد  املتقدمة  الدول  من  دول  عدة  عمل يف  رحلة  كنت يف  لقد 

اخرتت هذه الدول بعناية نظرا اىل انخفا�ص معدل الإ�شابة الي�مي 

بعد  ال�شفن.  ت�شتهي  ل  مبا  الرياح  جتري  ولكن  ك�رونا،  مبر�ص 

النار  كانت�شار  ال�باء  وانت�شر  م�جة  هبت  ب�شيطة  بفرتة  و�ش�يل 

ن�شبة  وكذلك  كبرية  باأعداد  الإ�شابات  ن�شبة  فارتفعت  اله�شيم،  يف 

ال�فيات. خالل هذه الفرتة كنت اأعد ال�شاعات للع�دة اىل ار�ص ال�طن 

الغايل، وحمدت اهلل الف املرات يف كل ي�م على نعمة البحرين.

لقد �شهدنا جميعا يف فرتة انت�شار ال�باء يف البحرين التدابري 

ال�شحية التي حر�ص فريق البحرين على �شنها بقيادة �شم� ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص ال�زراء الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

حفاظا على �شحة امل�اطنني واملقيمني. والتزمت الغالبية العظمى من 

النا�ص يف البحرين بالتعليمات وحر�ش�ا على لب�ص الكمام والتعقيم 

والتباعد الجتماعي وجتنب التجمعات، بل ن�شبة كبرية من النا�ص 

عزفت عن زيارة ذويها خ�فا عليهم من املر�ص. وعند بدء التطعيم يف 

البالد هرعت ن�شبة كبرية من امل�اطنني واملقيمني لتلقيه فبلغت ن�شبة 

املطعمني اأكرث من 68% من عدد ال�شكان وطافت ن�شبة الفح��شات 

الي�مية اأكرث من 7 ماليني فح�ص.

طبعا ت�قعت اتخاذ تدابري احرتازية م�شابهة يف نف�ص املنطقة 

اأن ذلك مل يحدث. جمرى  املبكي  امل�شحك  اأزورها، ولكن  التي كنت 

وال�ش�ارع  الأ�ش�اق  يكن.  مل  �شيئا  وكاأن  جدا  طبيعي  كان  احلياة 

التباعد  بالنا�ص.  مكتظة  كلها  العامة  امل�ا�شالت  وو�شائل  واملطاعم 

البقالت  الط�ابري ط�يلة يف  عليه.  متعارف  �شيء غري  الجتماعي 

املطاعم  الزب�ن والآخر.  املتاجر ول ت�جد م�شافة بني  وعند مداخل 

اإذ  بالأخرى،  ملت�شقة  طاولة  وكل  مكتملة  ا�شتيعابية  بطاقة  تعمل 

يكاد ك�ع يد كل زب�ن اأن يالم�ص ك�ع يد ال�شخ�ص الذي يجل�ص على 

الطاولة القريبة منه، وامل�شيف ل يلب�ص كمام، بل الغالبية العظمى 

من النا�ص ل تلب�ص الكمامات واعداد كبرية ترف�ص التطعيم وتتظاهر 

�شده و�شد اأي تدابري احرتازية تفر�شها دولهم.

على ط�ل  املنت�شرة  املطاعم  من  اأي  اجل�ص يف  اأين مل  بالتاأكيد 

اللذيذ  وباأكلها  فيها  باجلل��ص  وا�شتمتعت  احببتها  والتي  الطريق 

اأين  ال  للت�ش�ق  اوي(. ومع حبي  بـ)التيك  واكتفيت  اجلائحة،  قبل 

عزفت عن الدخ�ل اىل اأي من املتاجر الكثرية والتي طبعا ل تقي�ص 

درجة حرارة الزبائن عند الدخ�ل كما ه� متعارف عليه عندنا عندما 

كانت حالت ال�شابة مرتفعة ن�عا ما، بل نادرا ما تطلب من الزبائن 

او حتى م�ظفيها لب�ص الكمام، بل يكتفي البع�ص منها بالطلب من 

الزبائن ا�شتخدام املعقم قبل الدخ�ل. عند اإ�شارة عب�ر امل�شاة كانت 

النا�ص تقف قريبة جدا من بع�شها البع�ص، وكنت احب�ص انفا�شي كل 

مرة من اخل�ف وانا ا�شعر باأنفا�ص النا�ص التي ل ترتدي الكمام وهي 

تقف جنبي او خلفي.

ومع كل هذا الت�شاهل بالإجراءات املتعارف عليها للحد من ال�باء 

وزيادة الإ�شابات، اإل انه اإذا اأراد �شخ�ص اجراء فح�ص ك�رونا يجب 

عليه الت�شال مبخترب وحتديد م�عد لإجراء الفح�ص، وقد ي�شتغرق 

المر بع�ص ال�قت لتحديد م�عد.

تقدما  العامل  دول  اأكرث  من  تعد  دول  يف  املفارقات  هذه  كل 

واأول  البحرين.  نعمة  على  ي�م  كل  املرات  الف  اهلل  احمد  جعلتني 

اأين  �شيء فعلته عند و�ش�يل ايل منزيل يف بلدي احلبيب البحرين 

�شليت ركعتني �شكرا هلل على نعمة العي�ص يف هذا البلد املعطاء حتت 

ظل قيادة ر�شيدة حتب �شعبها وتخاف عليه، وتنفق كل ما ه� غاٍل 

ونفي�ص من اجل حمايته. حمدت اهلل الف املرات على نعمة العي�ص 

العامة ف�ق  الق�انني وي�شع امل�شلحة  يف و�شط �شعب راٍق يحرتم 

راحته وم�شلحته اخلا�شة. ف�شكرا لهذا ال�شعب ال�اعي على احرتامه 

للق�انني وم�شاهمته يف ال��ش�ل اىل بر الأمان. ونيابية عن ال�شعب 

البحريني كافة �شكرا فريق البحرين.. �شكرا ويل العهد.

د. غنية الدرازي

حالة وفاة واحدة يف اأثناء الريا�سة لكل 40 األًفا من ال�سكان.. وزيرة ال�سّحة:

و�سع الربتوكوالت وتعزيز الوعي املجتمعي للحّد من وفيات »الريا�سيني«

�شارة جنيب:

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

اأن اجلهات املعنية  يف ت�شريح لـ»الأيام« 

القلب  طب  م�ؤمتر  ت��شيات  �شتدر�ص 

الإجراءات  اتخاذ  و�شيتم  الريا�شي، 

قرارات  اإ�شدار  يتم  وقد  ب�شاأنها،  الالزمة 

الت��شيات،  تلك  �ش�ء  يف  ت�شريعات  اأو 

من�هة باأهمية العمل من خالل الت��شيات 

على و�شع برامج وبروت�ك�لت تتنا�شب 

مع ال��شع الراهن يف البحرين للعمل على 

احلد ال�فيات يف اأثناء ممار�شة الريا�شة.

ُعقد  �شحايف  م�ؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

ختام  هام�ص  على  »ال�شبت«،  اأم�ص  ي�م 

الذي  الريا�شي  القلب  الطب  اأعمال م�ؤمتر 

ال�شيخ  �شم�  من  كرمية  رعاية  ُعقد حتت 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

امللك لالأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب، 

ال�شيخ  ال�شحة ومركز  بتنظيم من وزارة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  بن  حممد 

الأعلى  املجل�ص  مع  بالتعاون  للقلب 
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على  ال�شالح  و�شددت   .2021 دي�شمرب 

اأن احت�شان مملكة البحرين للم�ؤمتر الذي 

املنطقة ميثل دللة  الأوىل يف  للمرة  يعقد 

وا�شحة على ما يحظى به القطاع ال�شحي 

من  واهتمام  رعاية  من  البحرين  مبملكة 

لُدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، حفظه 

برئا�شة  امل�قرة  واحلك�مة  ورعاه،  اهلل 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

رئي�ص جمل�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ال�زراء، حفظه اهلل، اإذ اإن القيادة الر�شيدة 

واحلك�مة امل�قرة اأولت �شحة امل�اطن يف 

براجمها احلك�مية لك�نها املحرك الرئي�ص 

باململكة،  ال�شاملة  التنم�ية  للم�شرية 

للم�ؤمتر  املهمة  الت��شيات  اأن  اإىل  م�شرية 

�شم�  واهتمام  تطلعات  لت�ائم  جاءت 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، وحر�ص 

�شم�ه امل�شتمر على الت�شجيع على ممار�شة 

الريا�شة وفق اأ�ش�ص �شحية واآمنة، ت�شمن 

حتقيق اأق�شى ا�شتفادة ممكنة من ممار�شة 

الريا�شة، واحلفاظ على �شحة الأفراد يف 

ال�قت ذاته.

وقالت اإنه »متت ال�شتعانة بالكفاءات 

البحرينية املتخ�ش�شة يف جمال طب القلب 

الريا�شي؛ بهدف ال��ش�ل اإىل جمم�عة من 

النتائج والت��شيات التي تهدف اإىل احلد 

من وفيات ممار�شي الريا�شة، والتي كان 

اأحد خمرجاتها امل�ؤمتر واحلملة الت�ع�ية 

امل�شاحبة لها، والتي امتد عملها على مدى 

ال�شيخ  �شم�  تكليف  �شدور  منذ  عاميني 

اأ�شباب  بدرا�شة  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

يف  الريا�شة  ممار�شة  اأثناء  يف  ال�فيات 

اإذ وا�شلت  املما�شي وال�شالت الريا�شية، 

يف  حتى  ت�قف  دون  من  اأن�شطتها  جميع 

جميع  بها  مرت  التي  اخلا�شة  الظروف 

دول العامل مع جائحة )ك�فيد-19(«.

من  بالعديد  امل�ؤمتر  »خرج  واأ�شافت: 

على  العمل  و�شيتم  والت��شيات،  النتائج 

البحرين  مبملكة  ال�شركاء  مع  تنفيذها 

واجلهات ذات العالقة، مثل اأع�شاء اللجنة 

ال�شارية،  الأمرا�ص غري  ملكافحة  ال�طنية 

ُيعد  اإذ  الإعالم،  و�شائل  �شمنها  ومن 

حتقيق  يف  وفاعالً  رئي�ًشا  �شريًكا  الإعالم 

الروؤى والتطلعات والأهداف املن�ش�دة من 

تنظيم هذا احلدث الطبي الريا�شي«.

�شكرها  عن  ال�شحة  وزيرة  واأعربت 

الكبري لت�شريف وح�ش�ر �شم�  وامتنانها 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

و�ش�ؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شم�  ال�شباب، 

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  خليفة  اآل 

الهيئة  رئي�ص  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 

الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  للريا�شة  العامة 

البحرينية لفتتاح امل�ؤمتر.

عادل  الدكت�ر  اأو�شح  جانبه،  من 

خليفة رئي�ص امل�ؤمتر، رئي�ص ق�شم كهرباء 

بن  خليفة  بن  ال�شيخ حممد  القلب مبركز 

اأن  للقلب،  التخ�ش�شي  خليفة  اآل  �شلمان 

امل�ؤمتر ناق�ص الأ�شباب امل�ؤدية اإىل ال�فيات 

ال�قاية  و�شبل  الريا�شيني  لدى  املفاجئة 

املمكنة والت�شخي�ص املبكر لأمرا�ص القلب. 

قمنا  التي  الدرا�شات  »خلُ�شت  وقال: 

بها اإىل اأن حالت ال�فاة يف اأثناء ممار�شة 

اإذ  ظاهرة،  وغري  نادرة  �شبه  الريا�شة 

من  األًفا   40 لكل  واحدة  حالة  تتجاوز  ل 

اإل  ندرتها  من  الرغم  على  ولكن  ال�شكان، 

فهناك  واملتابعة،  الهتمام  ت�شتحق  اأنها 

العديد من اأ�شباب ال�فاة ميكن جتنبها من 

ولي�شت  ب�شيطة  فح��شات  اإجراء  خالل 

معقدة«.

اأ�شباب  بع�ص  »تركزت  واأ�شاف: 

الريا�شة  اأثناء ممار�شة  ال�فاة يف  حالت 

اخل�ش�ع  قبل  فح��شات  اإجراء  عدم  يف 

اأب�شطها  ولعل  واأن�شطة،  ريا�شية  لربامج 

يك�ن  وقد  اخلفيفة،  الريا�شة  ممار�شة 

ي�شعر  التي  الأعرا�ص  بع�ص  اإهمال 

الريا�شة،  ممار�شته  اأثناء  يف  الفرد  بها 

اأو  ال�شدر  منطقة  يف  باأمل  ك�شع�ره 

�شع�بة يف التنف�ص، م�ؤ�شًرا خطرًيا يجب 

اللتفات له«.

ال�عي  ن�شر  م�ا�شلة  �شرورة  واأكد 

ال�شحيحة  الطرق  ح�ل  املجتمعي 

�شحة  على  واحلفاظ  الريا�شة  ملمار�شة 

امل�اطنني  من  ممكن  عدد  اكرب  بني  القلب 

عدد  اأكرب  جمع  على  والعمل  واملقيمني، 

ال�شحية  واملعل�مات  البيانات  من  ممكن 

ا�شتخدام  عرب  واملقيمني  للم�اطنني 

البيانات، على  ال�شتبيانات ونظم حتليل 

تلك  ونتائج  خمرجات  ت�ظيف  يتم  اأن 

اخلطط  و�شع  يف  واملعل�مات  البيانات 

يخت�ص  فيما  البحرين  مبملكة  ال�شحية 

بقطاع طب القلب الريا�شي، بالإ�شافة اإىل 

الأعلى  املجل�ص  معل�مات  قاعدة  تعزيز 

وامل�شت�شفيات  ال�شحة  ووزارة  لل�شحة 

تلك  ون�شر  احلك�مية واخلا�شة،  واملراكز 

الإح�شاءات يف املحافل الدولية.

اأو  ريا�شي  اأي  على  »يجب  وتابع 

اأعرا�ص  نا�شط ريا�شي لدى �شع�ره باأي 

عدم  ب�شيطة،  كانت  اإن  حتى  مر�شية، 

الطبيب  ومراجعة  تاأجيلها  اأو  اإهمالها 

املخت�ص بالقلب؛ لأنها قد ت�ؤدي اإىل نتائج 

ال�فاة،  بينها  ومن  امل�شتقبل  يف  كارثية 

يف  ب�شيق  ال�شع�ر  الأعرا�ص  هذه  ومن 

التنف�ص اأو خفقان اأو �شبه اإغماء اأو اإغماء، 

اإذ ينبغي اإجراء فح�ص �شامل ملعرفة �شبب 

هذه الأعرا�ص ومعاجلتها«.

�شمن  من  يك�ن  قد  اأنه  اإىل  واأ�شار 

اأثناء  يف  ال�فاة  حالت  حدوث  اأ�شباب 

كهرباء  الريا�شة وج�د خلل يف  ممار�شة 

القلب؛ لأن حالت ال�فيات املفاجئة تك�ن 

ناجتة عن وج�د خلل يف كهرباء القلب، اإذ 

تنقطع الكهرباء عن القلب ومن ثم ل ي�شخ 

القلب الدم للج�شم، فتحدث ال�فاة.

اأن  على  الإجماع  مت  اأنه  اإىل  ولفت 

يف  امل�شاركة  قبل  الريا�شيني  جميع 

الريا�شات  اأن�اع  من  ن�ع  اأي  ممار�شة 

ينبغي اأن يخ�شع�ا حللقة من الفح��شات 

ال�شريرية والفح��شات اخلا�شة بالقلب.

انتهاء فرتة تقدمي املقرتحات مل�سابقة االبتكار احلكومي »فكرة«

مت انتهاء فرتة تقدمي املقرتحات للم�شاركة يف م�شابقة 

البتكار احلك�مي )فكرة( يف ن�شختها الرابعة، التي تاأتي 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيًذا 

ال�زراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه اهلل، اإمياًنا بالدور احلي�ي للطاقات البحرينية يف 

م�ا�شلة م�شرية التحديث والتط�ير، مبا ي�شهم يف دعم 

التمّيز يف اخلدمة احلك�مية ويحقق تطلعات امل�اطنني.

احلك�مي  البتكار  مل�شابقة  التقدمي  باب  وكان 

املا�شي  ن�فمرب   11 يف  فتح  قد  الرابعة  ن�شختها  يف 

ا�شتالم  اإذ مت  امل�افق 4 دي�شمرب اجلاري،  وا�شتمر حتى 

مرحلة  لتبداأ  بها،  التقدم  مت  التي  املقرتحات  جميع 

من  التقييم  جلان  قبل  من  كافة  املقرتحات  مراجعة 

احلك�مي  البتكار  م�شابقة  واأثبتت  الخت�شا�ص.  ذوي 

)فكرة( جناحها من خالل الأفكار املبتكرة واملميزة التي 

الأوىل والثانية والثالثة وبرهنت  الن�شخ  مت طرحها يف 

اإيجاًبا  ينعك�ص  مبا  الأداء  بتط�ير  الإ�شهام  فاعليتها يف 

اأ�شهمت يف حتفيز  كما  احلك�مي،  العمل  على خمرجات 

املن�ش�دة  التطلعات  يلبي  مبا  البحرينية  الطاقات 

ويتما�شى مع روؤية البحرين القت�شادية 2030، وتتيح 

امل�شابقة الفر�شة لإ�شراك م�ظفي القطاع العام يف و�شع 

وتنفيذ اخلطط القائمة على الأفكار اخلالقة وتط�ير اأداء 

العمل احلك�مي، مبا يع�د بالنفع والنماء على اجلميع.

»درا�سات« ي�ست�سيف امللتقى العاملي ملراكز الفكر

البحرين  مملكة  ت�شت�شيف 

امللتقى  املنطقة  يف  الأوىل  للمرة 

للعام 2021،  الفكر  العاملي ملراكز 

البحرين  مــركــز  ينظمه  الـــذي 

والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 

مع  بالتعاون  »درا�شات«،  والطاقة 

برنامج مراكز الفكر واملجتمع املدين 

جلامعة  التابع  لودر  معهد  يف 

 7-5 خالل  الأمريكية،  بن�شلفانيا 

دي�شمرب 2021 يف فندق �ش�فيتيل 

الزلق.

�شرح  املــنــا�ــشــبــة،  ــذه  ــه وب

الدكت�ر ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

مركز  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  خليفة 

العاملي  امللتقى  »اإن  »درا�ــشــات«: 

ملراكز الفكر يتيح اإمكانية الت�ا�شل 

امل�شتجدات  اآخــر  على  والطــالع 

امل�شت�ى  على  املراكز  اأعمال  يف 

�شاماًل  جتمًعا  ميثل  اإذ  العاملي، 

البحثية،  والــروؤى  الأفكار  لتبادل 

منطلًقا  البحرين  مملكة  لتك�ن 

التبادل  واأوجــه  امل�شاورات  لأهم 

الفكري بعد حتدي جائحة ك�رونا، 

املبا�شرة،  وغري  املبا�شرة  وتبعاتها 

واآثارها على ال�شراعات وامل�شكالت 

القائمة قبلها«.

نقا�شات  »نرتقب  ــاف:  واأ�ــش

البحثية  املجالت  �شتى  يف  ثرية 

خدمة  يف  ال�اقعية  وتطبيقاتها 

القرار،  و�شناع  العامة  ال�شيا�شة 

ب�ش�رة ت�شتهدي بتطلعات ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

�شاحب  روؤى  وت�اكب  ورعاه،  اهلل 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

املكانة  لإبراز  اهلل،  حفظه  ال�زراء، 

البحرين  ململكة  املرم�قة  الفكرية 

بعد  خا�شة  الدولية،  ال�شاحة  على 

اململكة  ل�شيا�شات  امل�شه�د  النجاح 

اجلائحة،  واإجراءاتها يف حما�شرة 

ا�شتمرارية  متكني  مع  بالتزامن 

ــرار  ــش ــال واحلـــد مــن الأ� ــم الأع

القت�شادية قدر الإمكان«.

�شيجمع  الذي  امللتقى  ويناق�ص 

وي�شهد  فكرًيا،  مركًزا  من 40  اأكرث 

 200 مــن  اأكــرث  مــن  م�شاركات 

املجالت  �شتى  يف  وخبري  م�ش�ؤول 

على  جل�شات  خم�ص  يف  البحثية 

تتعلق  م��ش�عات  ي�مني  مــدى 

والتحديات  ال�شيا�شات  بق�شايا 

الناجمة  والتغريات  ال�شرتاتيجية، 

جائحة  حتـــدي  ــن  ع

حيث  ــن  م كـــ�رونـــا 

املــنــافــع واملــخــاطــر، 

واإمـــكـــانـــات وقـــ�ة 

عامل  يف  ال�شراكات 

ــا بــعــد اجلــائــحــة،  م

املراأة  مكانة  وتر�شيخ 

ــز  ــراك م ـــايل  جم يف 

واملــ�ــشــ�رات  الفكر 

وبناء  ال�شيا�شية، 

مع  اأف�شل  ج�ش�ر 

ال�شيا�شات  �شانعي 

وعم�م املجتمع.

اأن  اإىل  ي�شار 

ــات«  »درا�ــش مركز 

ــد حــقــق جنــاًحــا  ق

ملح�ًظا على قائمة امل�ؤ�شر العاملي 

ملراكز الفكر خالل ال�شن�ات القليلة 

من  برتتيبه  تقدم  عندما  املا�شية، 

اإىل   2018 عــام  يف   42 املركز 

على  عام 2020  امل�شت�ى 23 يف 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شت�ى 

 11 املركز  ومن  اأفريقيا،  و�شمال 

جمل�ص  دول  م�شت�ى  على   7 اإىل 

العربية يف  التعاون لدول اخلليج 

الفرتة الزمنية ذاتها.

امللتقى  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

العاملي ملراكز الفكر �شي�شهد م�شاركة 

نخبة من قادة وخرباء بع�ص اأبرز 

لتعك�ص  العاملية،  الفكر  مراكز 

مركز  حر�ص  ال�شت�شافة  هــذه 

ح�ش�ره  تعزيز  على  »درا�شات« 

كمن�شة 

م�اجهة  يف  متقدمة  فــكــريــة 

ال�ش�رة  ونقل  املختلفة،  التحديات 

الإيجابية ململكة البحرين وجه�دها 

املخل�شة يف جمال التنمية وتعزيز 

تبادل  و�شرورة  الإن�شانية،  القيم 

الدرا�شات  مراكز  بني  ــربات  اخل

والبح�ث لبناء عالقة من التعاون 

وخمرجات  نتائج  بني  الإيجابي 

ومتطلبات  واأن�شطتها  اأعمالها 

ال�اقع وحتدياته ب�ش�رة دينامكية 

والتقليدية،  اجلم�د  عن  بعيدة 

ويعقد هذا امللتقى بدعم من جمل�ص 

و�شندوق  القت�شادية،  التنمية 

طريان  و�شركة  »متكني«،  العمل 

للبح�ث  تريندز  ومركز  اخلليج، 

وال�شت�شارات يف اأب�ظبي.

د. �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد
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الملك وولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان ملك تايالند 

بذكرى اليوم الوطني
بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية تهنئة إلى جاللة 
الم�ل��ك ماها فاجي��ر الونجكورن ملك مملك��ة تايالند الصديقة، 
وذلك بمناس��بة ذك��رى اليوم الوطني لب��الده. وأعرب جاللته في 
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة 

ولشعب مملكة تايالند بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، حفظه اهلل، برقي��ة تهنئة 
إل��ى جاللة المل��ك ماها فاجي��ر الونجكورن، مل��ك مملكة تايلند 
الصديق��ة، وذلك بمناس��بة ذك��رى العيد الوطني لب��الده، أعرب 
سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئة مماثلة إلى الجنرال برايوت تش��ان أوتش��ا، رئيس 

وزراء مملكة تايلند.

العاهل يشكر وزير التربية على جهوده الخيرة

 الملك: فوز البحرين بعضوية »مكتب اليونسكو« 
يؤكد مكانة المملكة الرفيعة بالمسيرة التعليمية

تفض��ل حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، ف��ي خطاب أرس��له معالي الش��يخ 
خال��د بن أحمد آل خليفة وزي��ر الديوان الملكي 
الموقر، بتوجيه شكر وتقدير جاللته حفظه اهلل 
إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم، على ما بذله من جهود خّيرة 
خالل ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في 
المؤتمر العام لمنظمة اليونس��كو، في دورته 
الحادية واألربعين، والتي تكللت بفوز المملكة 
بعضوية مكت��ب التربية الدول��ي التابع لهذه 
المنظم��ة، م��ع خال��ص التهان��ي والتبريكات، 
للوزي��ر ولزمالئه، بمناس��بة تحقيق هذا اإلنجاز 
الجديد، تأكيدًا لم��ا يحظى به بلدنا العزيز من 
مكانة رفيعة على هذا الصعيد، لتحقيق المزيد 

من التطوير للمسيرة التعليمية المباركة.

وبهذه المناس��بة، كرر وزير التربي��ة والتعليم 
واالحت��رام  التقدي��ر  وفائ��ق  الش��كر  خال��ص 
 لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
 آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى حفظه اهلل 
للمس��يرة  المتواص��ل  الدع��م  عل��ى  ورع��اه، 
التعليمي��ة ف��ي مراحلها المختلف��ة، مما مّكن 
البحري��ن من تحقيق المزيد م��ن اإلنجازات في 
العهد الزاهر لصاحب الجالل��ة الملك المفدى، 
والتي أكسبتها السمعة الدولية في المنظمات 

العريقة والمحافل العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه التهنئة، تؤكد اهتمام 
جاللته الكريم بكل ما من ش��أنه رفعة وتطور 
مملك��ة البحرين ف��ي كافة المجاالت، وس��وف 
تبق��ى محل الفخ��ر واإلش��ادة من قب��ل الوزير 
وجميع منتس��بي الوزارة، ووس��ام اعت��زاز دائم 

جاللة الملك المفدىلديهم.

 المفتش العام: »إدارة النقل« 
نجحت بدعم جهود مواجهة »كورونا«
أك��د المفت��ش العام ب��وزارة الداخلية الل��واء الش��يخ خليفة بن 
أحم��د آل خليفة، الدور الكبير الذي تقوم به إدارة النقل في وزارة 
الداخلي��ة، خصوص��ًا جهوده��م المبذولة في مواجه��ة فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( م��ن خالل تفانيه��م في دعم جه��ود فريق 
البحري��ن الوطني الطبي عبر نقل الحاالت المصابة والمخالطين، 
واتباعهم اإلجراءات االحترازية والوقائية بما يضمن س��المتهم 
وس��المة أفراد المجتمع. وفي إطار الجوالت التفقدية التي يقوم 
بها لمديريات وإدارات وزارة الداخلية، قام المفتش العام بزيارة 
تفقدي��ة إل��ى إدارة النقل، حيث كان ف��ي اس��تقباله مدير إدارة 
النق��ل المقدم محم��د درويش وعدد من الضب��اط، للوقوف على 
االستعداد والجاهزية لتقديم أفضل الخدمات األمنية للمواطنين 

والمقيمين بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.

وزير العمل: 632 منظمة أهلية تعمل بالبحرين
أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي��ل حمي��دان أن ع��دد منظم��ات 
المجتمع المدني بلغ حتى اليوم 632 
منظمة أهلية تش��رف عليه��ا الوزارة، 
مما يعكس نش��اط العمل التطوعي 
والح��راك األهلي المجتمع��ي، وريادة 
البحرين ف��ي دعم العم��ل التطوعي 
يضم��ن  بم��ا  إجراءات��ه  وتيس��ير 
تحقي��ق أهدافه اإلنس��انية والخيرية 

واالجتماعية. 
وتش��ارك البحري��ن دول العال��م في 
اليوم الخامس من ديسمبر االحتفال 
باليوم الدول��ي للمتطوعين من أجل 
واالجتماعية.  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
ه��ذا الي��وم ال��ذي أقرت��ه الجمعي��ة 
العام��ة لألم��م المتحدة من��ذ العام 
1985، به��دف إب��راز أهمي��ة العمل 
التطوعي ومدى إس��هامه في مختلف 
مج��االت التنمي��ة، وتس��ليط الضوء 

على الك��وادر التطوعي��ة وتكريمهم 
وإبراز مس��اهماتهم الجلي��ة وتكريم 
عل��ى  المدن��ي  المجتم��ع  منظم��ات 
مختلف المستويات المحلية والوطنية 
والدولية، إلى جانب نش��ر الوعي بين 

أفراد المجتمع وخاصة الفئة الش��ابة 
منهم بأهمية المساهمة في الخدمة 

التطوعية المجتمعية.
وأك��د حمي��دان، أن البحري��ن تزخ��ر 
العم��ل  قط��اع  ف��ي  حاف��ل  بس��جل 
ال��ذي يس��تقي  التطوع��ي واألهل��ي 
مس��يرته وبرامج��ه م��ن احتياج��ات 
المجتم��ع، مرتك��زًا ف��ي ذل��ك عل��ى 
سواعد أبنائه الذين لم يدخروا جهدًا 
في تقديم المساعدة والعون والجهد 
م��ن أجل العم��ل على تحقي��ق الخير 

والنماء المجتمعي.
وأض��اف أن العمل التطوعي يتجس��د 
جليًا ف��ي مختل��ف أوجه الحي��اة وفي 
منه��ا  العادي��ة  الظ��روف  مختل��ف 
والطارئ��ة في البحري��ن، ولعل ما تم 
خ��الل العامين الماضيين من حمالت 
تطوعي��ة غي��ر مس��بوقة لمواجه��ة 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد19(، 

دليل ب��ارز على حرص أبن��اء البحرين 
على دعم ومساندة الجهات الرسمية 
في مختل��ف التخصص��ات والمجاالت 
وأينم��ا دع��ت الحاج��ة لتلبي��ة ن��داء 

الواجب والتطوع لخدمة الوطن. 
وأش��ار إلى أن هذه الذكرى الس��نوية، 
تعد فرصة مالئم��ة لتقديم التقدير 
والعرفان لجمي��ع العاملين في مجال 
التطوع والعمل االجتماعي والخيري، 
وتس��ليط الض��وء عل��ى منجزاته��م، 
ف��ي  االس��تمرار  عل��ى  وتش��جيعهم 
العط��اء والب��ذل، إضاف��ة إل��ى كونه 
مناسبة لتوعية النشء بقيمة العمل 
التطوع��ي واالجتماع��ي، وغرس حب 
العط��اء والتطوع في نف��وس أبنائنا 
باعتب��اره قيمة إنس��انية ومجتمعية 
أصيلة حثن��ا عليها الدين اإلس��المي 
وه��ي ال ش��ك متج��ذرة ف��ي ش��عب 

البحرين منذ القدم. 

وزير العمل والتنمية االجتماعية

 توفير خدمة كفالة أرامل وأيتام 
bahrain.bh المؤسسة الملكية« عبر«

أعلن��ت المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة  م��ع  وبالتع��اون 
اإللكتروني��ة، ع��ن توفي��ر خدم��ة كفال��ة األرامل 
واأليتام عبر البوابة الوطني��ة bahrain.bh، والتي 
تتي��ح لألس��ر إمكاني��ة تقديم طل��ب الحصول على 
الكفال��ة واالنضمام للمؤسس��ة واالس��تعالم عن 

حالة الطلبات المقدمة.
وأك��د األمين العام للمؤسس��ة الدكت��ور مصطفى 
السيد، أنه تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك المف��دى حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى الرئيس الفخري للمؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية، وبناًء على متابعة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الشباب بأهمية التحول الرقمي 
للمؤسس��ة في معامالتها بما يساهم في تسهيل 
اإلجراءات وتس��ريع تقديم الخدمات للمس��تفيدين 
من عملها، فإن المؤسسة قامت بالتعاون مع هيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكتروني��ة لتوفير خدمة 
طلبات األس��ر الجديدة عبر موق��ع البوابة الوطنية، 
وبم��ا يتواف��ق م��ع رؤى وتطلع��ات جالل��ة الملك 
واتخ��اذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جاللته 
لمواصلة العمل اإلنس��اني بإبداع وتقديم الرعاية 
المتميزة والشاملة لأليتام واألرامل وجميع الفئات 
المستحقة في مملكتنا الغالية بكل يسر وسهولة. 

ويتزام��ن توفي��ر ه��ذه الخدم��ات اإللكترونية، مع 
ذكرى مرور عش��رين عاما على تأس��يس المؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
المعلوم��ات  لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  وأك��د 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محمد القائ��د أن اهتمام 
المؤسس��ة وتعاونها م��ع الهيئة من أج��ل توفير 
ه��ذه الخدمة اإللكتروني��ة، يؤكد الدور اإلنس��اني 
الرائد الذي تقوم به من أجل رعاية األرامل واأليتام 
والمحتاجي��ن وتس��خير مختلف الجه��ود والتقنيات 
الحديث��ة لتوفي��ر الخدم��ات التي تيس��ر على هذه 
الفئ��ات في المجتمع وتتيح لهم س��رعة وس��هولة 

حصولهم عليها بما يحفظ وقتهم وجهدهم.

»الخارجية«: البحرين تدعم الملفات 
الجديدة لمحاربة الفكر اإلرهابي

أعلن��ت رئيس قط��اع الش��ؤون اإلس��تراتيجية ب��وزارة الخارجية 
الس��فيرة نانس��ي جمال ع��ن دعم البحري��ن للملف��ات الجديدة 
للتحال��ف والت��ي تخت��ص بمس��تجدات محاربة اإلره��اب والفكر 
اإلرهابي في رقع جغرافية جدي��دة، معربة عن انضمام البحرين 
لمجموعة التركيز على إفريقيا إلى جانب عضويتها في مجموعات 

أخرى ذات االختصاص. 
وأوضحت جم��ال أن المملكة تقف اليوم كتفًا بكتف مع المجتمع 
الدول��ي لتأمين عالمنا من رع��ب الفكر اإلرهاب��ي بهدف تعزيز 
السالم واالستقرار العالميين لضمان غد أفضل للشعوب، معربة 
عن ترحيبها بانضمام بوركينا فاس��و، العض��و الرابع والثمانين 
إل��ى التحالف، موضحة دعم مملكة البحرين موقف قوات التحالف 

الدولي لمكافحة اإلرهاب.
جاء ذلك في كلمة لها خالل ترؤس��ها وفد المملكة المشارك في 
اجتماع مع أعض��اء اللجنة المصغرة للتحالف الدولي ضد داعش، 
ف��ي العاصم��ة البلجيكية بروكس��ل، والذي يأت��ي كأول اجتماع 
فعلي لإلدارة السياسية للتحالف والذي تم به اإلعالن عن ضرورة 
انعقاد االجتماعات القادمة الخاص��ة بالمجموعات المتخصصة 
فعلي��ًا، وذلك بع��د عامين م��ن االجتماع��ات االفتراضية، حيث 
رك��زت على إبراز الملفات ذات األولوية للمملكة أال وهي مكافحة 

اإلرهاب ومنع التطرف ومكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال.

 رئيسة النواب تعقد جلسة
 مباحثات مع نظيرتها الروسية

من المقرر أن تعقد اليوم جلس��ة مباحثات مش��تركة بين 
رئيس��ة مجلس النواب ورئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية 
لالتح��اد الروس��ي، وتوقيع مذك��رة تفاه��م ثنائية بهدف 
التركي��ز عل��ى تعزي��ز التع��اون البرلماني بي��ن البلدين، 
وتفعي��ل لجان الصداقة البرلمانية المش��تركة، والس��عي 
إلنج��از الخطوات والمبادرات المش��تركة بين البلدين، وما 
ينجم عن��ه من مش��اريع وبرامج مش��تركة تعكس طموح 
البلدي��ن لالرتقاء بعالقاتهما إلى مس��تويات متقدمة في 
المج��االت التنموية واالقتصادية، وال س��يما ف��ي المجال 
التش��ريعي والبرلمان��ي. وقد وصل مس��اء أمس إلى أرض 
الوط��ن، وف��د برلمان��ي من جمهوري��ة روس��يا االتحادية 
برئاسة رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية لالتحاد الروسي 
فلنتينا ماتفيينكو في زيارة رس��مية للمملكة خالل الفترة 
من 4 إلى 6 ديس��مبر الجاري. وكانت رئيسة مجلس النواب 
فوزية زينل في مقدمة مستقبلي نظيرتها الروسية والوفد 
المرافق أعضاء الجمعية الفيدرالية لالتحاد الروسي بمطار 
البحرين الدول��ي، بحضور النائبين األول والثاني لرئيس��ة 

مجلس النواب، وعدد من النواب، واألمين العام.
وتأت��ي زيارة الوف��د البرلمان��ي بهدف بحث س��بل تعزيز 
التع��اون البرلمان��ي، واالط��الع عل��ى التجرب��ة البحرينية 
الرائ��دة في كاف��ة المجاالت التنموي��ة والتجارية، في ظل 
المش��روع اإلصالح��ي والمس��يرة الديمقراطي��ة لحض��رة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، إلى جان��ب العمل على 
دعم المش��اريع االقتصادية واالس��تثمارية بي��ن البلدين 
الصديقين، وتفعيل وتبادل الخبرات في الشأن التشريعي 

والرقابي.

لدى استقباله سفير البحرين لدى المملكة 
 أمير منطقة القصيم: عالقات أخوية 

عميقة ومتجذرة بين البحرين والسعودية

استقبل صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير 
منطقة القصيم، بمكتبه، الش��يخ حمود بن عبداهلل 
آل خليفة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 
للبحري��ن لدى المملكة العربية الس��عودية. وخالل 
اللق��اء أكد صاحب الس��مو الملكي األمي��ر الدكتور 

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 
على عمق العالقات األخوية المتجذرة بين البحرين 
والمملكة العربية الس��عودية الشقيقة التي تعتبر 
نموذجا مش��رفا للعالق��ات األخوي��ة المتميزة في 
جميع المجاالت، مش��يدا س��موه بالجهود الصادقة 
الت��ي بذلها الش��يخ حمود ب��ن عب��داهلل آل خليفة 

في أداء مهمته كس��فير للبحري��ن في الرياض بكل 
كف��اءة. من جانبه، أعرب الش��يخ حمود بن عبداهلل 
آل خليف��ة عن اعتزازه وتقديره لم��ا لقيه من دعم 
ومساندة أسهما في تسهيل أداء مهامه خالل فترة 
عمله كسفير للبحرين في الرياض، متمنيا للمملكة 
العربية السعودية دوام الرفعة والمنعة واالزدهار.

إغالق باب التقدم لمسابقة »فكرة«
أعل��ن القائمون على مس��ابقة االبت��كار الحكومي 
)فك��رة( انتهاء فترة تقديم المقترحات للمش��اركة 
ف��ي المس��ابقة في نس��ختها الرابع��ة، التي تأتي 
تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل إيمانًا بالدور الحي��وي للطاقات 
البحرينية في مواصلة مس��يرة التحديث والتطوير، 
بما يس��هم في دعم التمّيز ف��ي الخدمة الحكومية 

ويحقق تطلعات المواطنين.
وكان باب التقديم لمس��ابقة االبتكار الحكومي في 
نس��ختها الرابعة قد فتح ف��ي 11 نوفمبر الماضي 

واس��تمر حتى 4 ديس��مبر الجاري، حيث تم استالم 
جميع المقترحات التي تم التقدم بها، لتبدأ مرحلة 
مراجعة كافة المقترحات من قبل لجان التقييم من 

ذوي االختصاص.

وأثبتت مس��ابقة االبتكار الحكومي )فكرة( نجاحها 
من خالل األفكار المبتكرة والمميزة التي تم طرحها 
في النسخ األولى والثانية والثالثة وبرهنت فاعليتها 
في المساهمة في تطوير األداء بما ينعكس إيجابًا 
على مخرج��ات العمل الحكومي، كما أس��همت في 
تحفي��ز الطاق��ات البحريني��ة بما يلب��ي التطلعات 
المنشودة ويتماش��ى مع رؤية البحرين االقتصادية 
2030، ويتيح المس��ابقة الفرصة إلش��راك موظفي 
القط��اع العام في وض��ع وتنفيذ الخط��ط القائمة 
عل��ى األفكار الخالقة وتطوي��ر أداء العمل الحكومي 

بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
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 القحطاني يدعو للمساهمة 
في أبحاث تقييم الجرعات اإلضافية

أيمن شكل «

دع��ا المق��دم طبي��ب من��اف القحطان��ي، 
المواطني��ن والمقيمي��ن إلى المس��اهمة 
في تقيي��م الوضع المحلي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( والجرعات اإلضافية، حيث نشر 
عل��ى حس��ابه في موق��ع »تويت��ر« فحوى 
رسالة نصية تدعو للمشاركة في استبيان 

خاص بفريق البحري��ن المختص بالبحوث 
الطبية. ونش��ر القحطاني صورة للرس��الة 
مكت��وب فيها »عزي��زي المواطن/ المقيم، 
لقد ت��م اختيارك بش��كل عش��وائي لعمل 
فحص األجس��ام المضادة لفيروس كورونا 
بتاري��خ... ديس��مبر  »كوفي��د19« وذل��ك 
2021، الرجاء القدوم إلى الموعد المحدد، 
وق��ال: »إذا وصلت��ك هذه الرس��الة، فإنها 

م��ن #فريق_البحرين المخت��ص بالبحوث 
الطبي��ة الخاص��ة #فيروس_كورونا وذلك 
لتقي��م م��ا تبق��ى م��ن البيان��ات المحلية 
المتعلق��ة بالجرع��ات اإلضافي��ة كخطوة 
#البروتوك��والت  وتحدي��ث  اس��تباقية 
المتبع��ة ف��ي هذا الش��أن. نتمن��ى منكم 
المساهمة ومساندة الفريق لتقيم الوضع 

المحلي. #شكرا«.

 محمد بن عبداهلل يفتتح ورشة 
مستجدات البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية

افتت��ح رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة 
 الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة ورش��ة العم��ل الت��ي أقامه��ا 
المجلس األعلى للصحة بش��أن مستجدات 
البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية، 
والت��ي نظمها المجلس األعلى للصحة في 
فن��دق داون ت��اون روتانا بحض��ور رئيس 
مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية 
للمستش��فيات  التنفيذي��ن  والرئيس��ين 
الحكومي��ة ومراكز الرعاية الصحية األولية 
واألمي��ن الع��ام للمجلس األعل��ى للصحة 

وعدد من منتسبي القطاع الصحي.
وأعرب رئيس المجلس األعلى للصحة عن 
عظيم الفخ��ر والتقدير لم��ا يلقاه القطاع 
الصح��ي في المملكة م��ن اهتمام ورعاية 
مس��تمرة م��ن حض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
مؤكدًا أن هذه الورشة تهدف إلى الوقوف 
على مس��تجدات البرنامج الوطني لتطوير 
الرعاية الصحية وتطورات برنامج التسيير 
الذات��ي، حي��ث أن النه��وض بالخدم��ات 
الضم��ان  برنام��ج  وتفعي��ل  الصحي��ة 

الصحي الوطني يتطل��ب أن تتمتع إدارات 
المستش��فيات ومراك��ز الرعاي��ة األولي��ة 
بالسلطة التي تخولها اتخاذ قرارات تتسم 
المؤسس��ات  إلدارة  الكامل��ة  بالمرون��ة 
الخدم��ات  اس��تدامة  لضم��ان  الصحي��ة 
الصحي��ة وأن تكون منظومته��ا متكاملة 
ذات جودة عالية ومتاحة لمتلقي الخدمات 
ب��كل مرونة وس��هولة وس��رعة، مش��يرًا 

إال أّن ه��ذا العام ش��هد البداي��ة الفعلية 
بتطبيق نظام التس��يير الذات��ي لمقدمي 
الخدم��ات الصحي��ة الحكومي��ة، من خالل 
صدور المراس��يم والقرارات المنظمة لهذا 
المش��روع وتعيين مجالس أمن��اء المراكز 
ورئيس��ين تنفيذيي��ن وب��دء العم��ل في 

مراجعة الهياكل.
ولفت إل��ى أّن البرنامج يرتك��ز على نظام 

معلومات ش��امل ومتكامل يش��مل األمور 
العالجية والنظم اإلداري��ة والمالية بحيث 
يكون قادرًا على ربط األنش��طة العالجية 
بالتكاليف وبمخرجاتها العالجية للتمكن 
من الدخول ف��ي عقود لتقديم الخدمة مع 
مش��تري الخدم��ة وهم صن��دوق الضمان 
وشركات التأمين ولتمكين أجهزة الرقابة 
والتقييم )اإلداري – المالي – العالجي( من 
إصدار تقارير دورية شاملة عن المؤسسات 

الصحية في البحرين الخاصة والعامة.
وأضاف: »ال ش��ك أّن الصح��ة األولية هي 
البوابة للخدمات الصحي��ة تقدم خدمات 
المعالج��ة للمواطنين لألمراض العارضة 
والوقاي��ة بالتوعية التب��اع نموذج الحياة 
الصحية، والتطعيم والكش��ف المبكر عن 
األم��راض المزمن��ة، م��ن خ��الل المراكز 
الصحية وعالج الحاالت العاجلة واإلصابات 
البسيطة ومراكز عالج الحاالت العاجلة«، 
موجهًا الش��كر الجزيل إل��ى فريق العمل 
القائم على التس��يير الذات��ي، وما بذلوه 
من جهود كبيرة ومس��تمرة وصواًل لبلوغ 
مرحل��ة التنفيذ، كما اس��تعرض معاليه 
أه��م التحدي��ات الت��ي تم��ت مواجهتها 
خالل فترة الجائحة مما ش��كل تحديًا في 
العمل، معربًا عن األمل بتس��ارع خطوات 

تنفيذ المشروع خالل الفترة المقبلة.
م��ن جانبه��ا، ألق��ت الرئي��س التنفيذي 
لمراك��ز الرعاية الصحية األولية الدكتورة 
جليلة السيد كلمة أعربت فيها عن عميق 
الش��كر لرئيس المجل��س األعلى للصحة 
على تفضل��ه برعاية هذه الورش��ة وإلى 
دعمه المس��تمر للقطاع الصحي، مؤكدة 
أن مشروع التس��يير الذاتي يأتي متوافقًا 
م��ع برنام��ج عم��ل الحكوم��ة الموق��رة 
وتجس��يد األه��داف المنبثقة م��ن الرؤية 
الوطنية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية 
الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها 
العدال��ة  مب��ادئ  وف��ق  عالي��ة  بج��ودة 
المرتك��ز  كان  واالس��تدامة  التنافس��ية 
األساس��ي إلط��الق برنام��ج )صحت��ي( - 
البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية 

بمملكة البحرين.
وش��هدت الورش��ة عرض��ًا تعريفي��ًا من 
األمي��ن الع��ام للمجلس األعل��ى للصحة 
إبراهيم النواخذة بشأن مستجدات برنامج 
الضمان الصحي الوطني »صحتي«، مبينًا 
مستوى التقدم الذي بلغته كافة مسارات 
المش��روع اله��ادف إل��ى تعزي��ز ج��ودة 

واستدامة الخدمات الصحية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يحضر 
مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي

ف��ي إطار الزي��ارة األخوية التي يقوم بها صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة، حيث يزور س��موه فيها حلبة الكورنيش 

بجدة التي تس��تضيف النس��خة األولى م��ن جائزة الس��عودية الكبرى 
للفورموال 1، حضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها أخوه صاحب السمو 
الملك��ي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد 

نائ��ب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة للرئي��س إيمانوي��ل ماكرون رئي��س الجمهورية الفرنس��ية 

الصديقة.

 »دراسات« يستضيف 
الُملتقى العالمي لمراكز الفكر غدًا

تس��تضيف البحرين للمرة األولى في المنطقة 
للع��ام  الفك��ر  لمراك��ز  العالم��ي  الُملتق��ى 
2021، الذي ُينظمه مركز البحرين للدراس��ات 
اإلس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراس��ات«، 
بالتع��اون مع برنامج مراك��ز الفكر والُمجتمع 
المدن��ي ف��ي معه��د الودر التاب��ع لجامع��ة 
بنس��لفانيا األمريكية، اليوم ولمدة 3 أيام في 
فن��دق س��وفيتيل الزالق. وق��ال رئيس مجلس 
أمناء مركز »دراس��ات« الدكتور الشيخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة: »إن الُملتقى ُيتيح إمكانية 
التواصل واالط��الع على آخر الُمس��تجدات في 
أعم��ال المراكز على الُمس��توى العالمي، حيث 
ُيمث��ل تجمعًا ش��اماًل لتبادل األف��كار والرؤى 
أله��م  ُمنطلق��ا  البحري��ن  لتك��ون  البحثي��ة، 
الُمش��اورات وأوجه التبادل الفكري بعد تحدي 
جائحة »كورون��ا«، وتبعاتها الُمباش��رة وغير 
الُمباشرة، وآثارها على الصراعات والُمشكالت 
القائم��ة قبله��ا«. وأضاف: »نترقب نقاش��اٍت 
ثريًة في ش��تى المجاالت البحثية وتطبيقاتها 
الواقعي��ة في خدمة السياس��ة العامة وصناع 
الق��رار، بصورٍة تس��تهدي بتطلع��ات حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 

آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه، وتواك��ب رؤى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، إلب��راز المكانِة الفكريِة 
المرموقِة للبحرين على الساحة الدولية، خاصة 
بع��د النج��اح المش��هود لسياس��ات المملكة 
وإجراءاتها ف��ي محاصرة الجائح��ة، بالتزامن 
م��ع تمكي��ن اس��تمرارية األعم��ال والحد من 
األض��رار االقتصادية قدر اإلم��كان«. ويناقش 
الُملتق��ى -الذي س��يجمع أكثر م��ن 40 مركزًا 
فكريًا- ويش��هد ُمش��اركات من أكثر من 200 
مس��ؤول وخبير في شتى المجاالت البحثية في 
خمس جلس��ات على مدى يومي��ن موضوعاٍت 
والتحدي��ات  السياس��ات  بقضاي��ا  تتعل��ق 
اإلس��تراتيجية، والتغيرات الناجمة عن تحدي 
جائحة »كورون��ا« من حيث المنافع والمخاطر، 
وإمكانيات وقوة الش��راكات ف��ي عالم ما بعد 
الجائح��ة، وترس��يخ مكانة الم��رأة في مجالي 
مراك��ز الفك��ر والمش��ورات السياس��ية، وبناء 
جس��ور أفضل مع صانعي السياس��ات وعموم  
الُمجتمع. يش��ار إلى أن »دراسات« حقق نجاحًا 
ملحوظًا على قائمة المؤش��ر العالمي لمراكز 

الفكر خالل الس��نوات القليلة الماضية، عندما 
تقدم بترتيبه من المرك��ز 42 في عام 2018 
إلى 23 ف��ي عام 2020 على ُمس��توى منطقة 
الشرق األوسط وش��مال إفريقيا، ومن المركز 
11 إل��ى 7 على ُمس��توى دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في الفترة الزمنيِة ذاتها. 
يذكر أن الُملتقى، سيش��هد ُمشاركة ُنخبٍة من 
قادة وخبراء بعض أبرز مراكز الفكر العالمية، 
لتعكس هذه االس��تضافة حرص »دراس��ات« 
على تعزي��ز حضوره كمنصٍة فكري��ٍة ُمتقدمٍة 
ف��ي مواجه��ة التحدي��ات الُمختلف��ة، ونق��ل 
الصورة اإليجابية للبحرين وجهودها الُمخلصة 
ف��ي مجال التنمي��ة وتعزيز القيم اإلنس��انية، 
وض��رورة تبادل الخبرات بين مراكز الدراس��ات 
والبح��وث لبناء عالق��ٍة من التع��اون اإليجابي 
بي��ن نتائ��ج ومخرج��ات أعمالها وأنش��طتها 
ومتطلبات الواقع وتحدياته بصورٍة دينامكيٍة 
ويعق��د  والتقليدي��ة،  الجم��ود  ع��ن  بعي��دٍة 
ه��ذا الُملتق��ى بدع��ٍم م��ن مجل��س التنمية 
االقتصادي��ة، وصن��دوق العم��ل »تمكي��ن«، 
وش��ركة طيران الخليج، ومركز تريندز للبحوث 

واالستشارات في أبوظبي.



 »الصناعة«: استكمال المبادرات 
اإلستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية

للرقابة  المس��اعد  الوكي��ل  أكد 
الصناع��ة  ب��وزارة  والم��وارد 
والتج��ارة والس��ياحة عبدالعزيز 
األش��راف، أنه س��يتم استكمال 
اإلس��تراتيجية  مب��ادرات  ط��رح 
الوطني��ة للتج��ارة اإللكتروني��ة 
والت��ي ته��دف إل��ى خل��ق بيئة 
اإللكترونية  للتج��ارة  متكامل��ة 
محلي��ًا وتعزي��ز الش��راكات بين 
القطاع العام والخاص عبر إقامة 
مؤتمرات بمحاور جديدة تواكب 
ف��ي  التكنولوجي��ة  التغيي��رات 
مجال تقدي��م التقنيات الحديثة 

وحلول التجارة اإللكترونية. 
ف��ي  ش��ارك  أن��ه  إل��ى  ولف��ت 
التج��ارة  مؤتم��ر  فعالي��ات 
للمؤسس��ات  اإللكتروني��ة 
 2021 والمتوس��طة  الصغي��رة 
م��ن  800 مش��ارك  م��ن  أكث��ر 
الصغيرة  المؤسس��ات  مختل��ف 
األعم��ال،  ورواد  والمتوس��طة 
والذي أقيم برعاية وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة زايد الزياني، 
تح��ت ش��عار »التح��ول الرقمي 
التجاري��ة«، عل��ى  للمؤسس��ات 
م��دى 3 أيام في مرك��ز البحرين 
للمؤتمرات بفن��دق كراون بالزا 
اإللكتروني من  الحض��ور  وعب��ر 

خالل منصة »زوم«.
وأش��ار إلى أن المؤتمر استطاع 

أن يحق��ق اله��دف المرج��و منه 
وه��و تكوي��ن حلق��ة وص��ل ما 
وأصح��اب  األعم��ال  رواد  بي��ن 
والش��ركات  التجاري��ة  األعم��ال 
الصغيرة  التجارية  والمؤسسات 
في  والمتخصصين  والمتوسطة 
مجال التج��ارة اإللكترونية وبين 
والخاص��ة  الحكومي��ة  الجه��ات 
المعني��ة بذلك، من خالل ما تم 
طرحه من حلول وتقنيات بمجال 
التج��ارة اإللكتروني��ة والتح��ول 
الرقم��ي عل��ى وج��ه الخصوص 

وقصص النجاح الرائدة. 
وأح��رزت الفعالي��ة بش��كل عام 
إشادة الحضور من جميع النواحي 
بدءًا بخطوات التس��جيل والمواد 
العلمي��ة المقدمة إلى التغطية 
اإلعالمية المصاحب��ة للفعالية، 
رغبته��م  الحض��ور  أك��د  حي��ث 
باالستمرار في تقديم هذا النوع 
والفعالي��ات  المؤتم��رات  م��ن 
التوعوية التي تس��اهم في رفع 

الوع��ي الع��ام بأهمي��ة التحول 
الرقم��ي وأث��رة عل��ى المجتمع 

والنماء االقتصادي.
يذك��ر أن��ه ت��م اس��تضافة 25 
متحدث��ًا م��ن مختل��ف الجهات 
الحكومي��ة والخاص��ة المعني��ة 
بالتج��ارة اإللكتروني��ة والتحول 
معرض��ًا  أقي��م  كم��ا  الرقم��ي، 
مصغ��رًا على هام��ش الفعالية 
بمشاركة 10 جهات مختلفة من 
التجارية  والمؤسسات  الشركات 
أب��رز  لع��رض  العالق��ة  ذات 

المشاريع والحلول اإللكترونية. 
وبين الوكيل المس��اعد للرقابة 
والموارد، أث��ر الحوارات المثمرة 
التي تناولتها مح��اور المؤتمر، 
فق��د أوصى المش��اركون وفريق 
العم��ل بمجموع��ة متنوعة من 
البناءة  والمقترح��ات  التوصيات 
تطوي��ر  ف��ي  ستس��هم  الت��ي 

الفعالية بالسنوات القادمة.

عبدالعزيز األشراف

نمو القطاع 7٪ خالل 3 أعوام رغم »كورونا«.. »المركزي« لـ               : 

 تشريع جديد لحماية حاملي بوليصة 
التأمين »على الحياة« طويل األمد قريبًا

أنس األغبش «

كش��ف المدير التنفي��ذي للرقابة 
على المؤسسات المالية بمصرف 
البحري��ن المرك��زي عبدالرحم��ن 
الباك��ر، عن تش��ريع جديد، يعمل 
المص��رف عل��ى إع��داده، يتعل��ق 
بحماية حاملي بوليصة »التأمين 
عل��ى الحياة« طوي��ل األمد والذي 
يمت��د لفترة تت��راوح بين 10 إلى 

12 عامًا.
وأضاف في تصريح ل�»الوطن«، أن 
هذا التشريع الجديد سيعمل على 
المس��تفيد  العالقة بين  تنظي��م 
وش��ركة التأمي��ن بمن��ح األف��راد 
امتي��ازات جديدة، الفتًا في الوقت 
نفس��ه إلى أن المستفيد سيكون 
على بينة واطالع على كافة شروط 

بوليصة التأمين.
وأوضح الباكر أن التأمين االختياري 

على العمالة المنزلية، الذي أقرته 
هيئة تنظيم س��وق العمل مؤخرًا 
بالتعاون مع »المصرف المركزي« 
البحريني��ة،  التأمي��ن  وجمعي��ة 
س��يعطي دفعة لقط��اع كبير من 

التأمين على خدم المنازل.
وأك��د أن هناك ع��ددًا كبي��رًا من 
التأمي��ن  يفضل��ون  المواطني��ن 
اإللزامي على العمال��ة، بحكم أن 
ه��ذا النوع من التأمين س��يعطي 
العمال��ة الحق ف��ي الحصول على 
التعوي��ض المناس��ب وفق��ًا لكل 
حال��ة س��واء ف��ي حال��ة العجز أو 

فقدان الحياة ال سمح اهلل.
وفي م��ا يتعلق بالنم��و المتوقع 
لقطاع التأمي��ن في البحرين، أكد 
المدي��ر التنفي��ذي للرقاب��ة على 
المؤسسات المالية، نموه بنسبة 
تتراوح بين 6 إلى 7% خالل األعوام 
ال���3 األخيرة وذلك على الرغم من 

جائح��ة »كورونا«، حي��ث ارتفعت 
األقساط بشكل متواصل.

وتوق��ع الباك��ر، زي��ادة كبيرة في 
م��ن  اعتب��ارًا  التأمي��ن  أقس��اط 
المقب��ل، وخصوص��ًا م��ع  الع��ام 
تطبي��ق نظ��ام الضم��ان الصحي 
عل��ى البحرينيي��ن مطل��ع 2023، 
والتأمي��ن الصحي عل��ى األجانب 
في الرب��ع الثاني من 2022، وفقًا 
لم أعلنه رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة.
وتط��رق الباك��ر، إلى نم��و قطاع 
التأمي��ن في دول مجلس التعاون 
الخليج��ي بمعدالت تت��راوح بين 
40 و50% ف��ي الفت��رة الماضية، 
التأمين  وذل��ك بع��د اعتماده��ا 
ف��ي  مش��يرًا  اإللزام��ي،  الصح��ي 
ه��ذا الصدد إلى تجرب��ة المملكة 
 العربية الس��عودية المتميزة في 

هذا الجانب.
وحول ما إذا كانت هناك ش��ركات 
تأمي��ن جدي��دة تعت��زم دخ��ول 
البحرين، أكد الباكر أن »المصرف 
م��ن  ع��ددًا  ي��درس  المرك��زي« 
الترخيص  الطلبات من ضمنه��ا، 
إل��ى  التأمي��ن«،  ل�»سماس��رة 
المتعلقة  الطلب��ات  جانب بعض 
ب�»اإلكتواريي��ن« أو التأمين على 

المخاطر.

 عبد الرحمن الباكر

ندرس الترخيص لـ»سماسرة التأمين« و»اإلكتواريين«
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الوفيات ال تتجاوز واحدة لكل 40 ألفًا من السكان

 في ختام »طب القلب الرياضي«.. 
مركز تأهيلي لفحص الرياضيين في البحرين

ياسمينا صالح  «

كشف رئيس قس��م كهرباء القلب بمركز الشيخ محمد بن 
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة التخصص��ي الدكتور عادل 
خليفة، أنه سيتم إنشاء مركز تأهيلي لطب القلب الرياضي 
في البحرين إلجراء الفحوصات الشاملة لجميع الرياضيين، 

حيث سيضم العديد من الخبرات البحرينية.
وأضاف، خ��الل مؤتمر صحافي في خت��ام فعاليات مؤتمر 
»طب القلب الرياضي« الذي عقد تحت رعاية س��مو الشيخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الش��باب، أن اللجنة المتعلقة بدراسة 
أس��باب الوفي��ات أثناء ممارس��ة الرياضة، خلص��ت إلى أن 
ح��االت الوفاة ش��به نادرة وغير ظاه��رة، إذ ال تتجاوز حالة 

واحدة لكل 40 ألف من السكان.
وأوضح خليف��ة أنه على الرغم من ندرة ح��االت الوفاة، إال 
أنها تس��تحق االهتم��ام والمتابعة، مش��يرًا إلى أن هناك 
العدي��د من أس��باب الوفاة يمكن تجنبها م��ن خالل إجراء 

فحوصات بسيطة وليست معقدة. 
ولفت إل��ى أن لتخطيط القلب دورا كبيرا في التش��خيص، 
وبالتال��ي الوقاية من تفاقم الم��رض، حيث يزود الطبيب 
بإجابات تصل إلى 90% عن الحاالت التي قد تؤدي للوفاة، 
ل��ذا ينبغي إجراء فحص تخطي��ط القلب لجميع الرياضيين 
ألن كلفت��ه منخفض��ة وكفاءت��ه عالي��ة وي��زود الطبي��ب 

المختص بمعلومات مبدئية كافية. 
وأضاف، أنه ال يوجد س��ن معينة للفحص ولكن يختلف من 
ش��خص إلى آخر حيث، حيث يختلف الش��خص الرياضي عن 
المحت��رف، كما يج��ب معرفة التاري��خ المرضي واألمراض 
الوراثي��ة وعل��ى ضوئه��ا يت��م الفح��ص وتحدي��د حج��م 

الفحوصات التي سيقوم بها.
وق��ال »غالب��ًا ما يت��م الب��دء بالفحوصات الس��ريرية وإذا 
كان الش��خص محترفا ويمارس الرياضة باس��تمرار نقوم 
بفحوصات رنين مغناطيس��ي وغيرها من الفحوصات التي 

تحتاج إلى وقت«.
ونص��ح المرض��ى المصابي��ن بالقل��ب بع��دم االنتظ��ار 
والمبادرة إلى تحس��ين طبيعة الحياة م��ن ناحية التغذية 
الس��ليمة والرياض��ة، مبين��ا أن الرياض��ة ه��ي المؤش��ر 
 ال��ذي يؤدي لصح��ة القل��ب وه��ي الوس��يلة للوقاية من 

أمراض عديدة.
وبي��ن أن بع��ض أس��باب ح��االت الوف��اة أثناء ممارس��ة 
الرياض��ة، تمثلت ف��ي عدم إجراء فحوص��ات قبل الخضوع 
لبرامج رياضية وأنش��طة، ولعل أبسطها ممارسة الرياضة 
الخفيفة، وقد يك��ون إهمال بعض األعراض التي يش��عر 
به��ا الفرد أثن��اء ممارس��ته الرياضة، كش��عوره بألم في 

منطقة الصدر أو صعوبة في التنفس.
فيم��ا أك��دت وزي��رة الصحة فائق��ة الصال��ح، أن احتضان 
البحرين للمؤتمر -الذي يعقد للمرة األولى في المنطقة- 
يمثل داللة واضحة على م��ا يحظى به القطاع الصحي في 
البحرين من رعاية واهتمام من لُدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى، 
والحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث 
إن القي��ادة والحكوم��ة أولت صحة المواط��ن في برامجها 
الحكومية باعتبارها المحرك الرئيس��ي للمسيرة التنموية 

الشاملة بالمملكة.
ورفع��ت التهان��ي والتبري��كات إل��ى القي��ادة والحكوم��ة 
بمناس��بة النج��اح الباهر ألعم��ال المؤتمر وال��ذي تكللت 
جلس��اته بالعديد م��ن التوصي��ات الهام��ة، والتي جاءت 
 لتوائ��م تطلعات واهتمام س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة بموض��وع المؤتمر، وحرص س��موه المس��تمر 
على التش��جيع على ممارس��ة الرياضة، وفق أسس صحية 

وآمنة، تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممارسة 
الرياضة، والحفاظ على صحة األفراد في الوقت ذاته.

كما قدم��ت ش��كرها لحرص اللجن��ة المنظم��ة للمؤتمر 
عل��ى االس��تعانة بالكف��اءات البحريني��ة المتخصصة في 
مجال طب القل��ب الرياضي بهدف الوص��ول إلى مجموعة 
من النتائ��ج والتوصيات التي تهدف إل��ى الحد من وفيات 
ممارس��ي الرياضة، والت��ي كان أحد مخرجاته��ا المؤتمر 
والحمل��ة التوعوية المصاحبة لها، والتي امتد عملها على 
 مدى عاميين منذ صدور تكليف سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بدراس��ة أس��باب الوفيات أثناء ممارسة الرياضة 
ف��ي المماش��ي والص��االت الرياضية، حي��ث واصلت جميع 
أنش��طتها من دون توقف حتى ف��ي الظروف الخاصة التي 

مرت بها جميع دول العالم مع جائحة »كوفيد19«.
الخب��راء  30 متحدث��ا م��ن  وش��هد المؤتم��ر، مش��اركة 
والمتخصصي��ن ف��ي القطاعي��ن الطب��ي والرياض��ي ف��ي 
البحرين ودول مجلس التع��اون الخليجي، وعدد من الدول 
األوروبي��ة، على مدى 3 أيام تم خالله��ا تبادل المعلومات 
والخب��رات بي��ن المختصي��ن والتوصل إل��ى نتائج مهمة 
تصب في تحقيق األهداف المرجوة من تنظيم هذا الحدث 
الطب��ي والرياض��ي المهم الذي ُيع��د األول من نوعه على 

مستوى دول المنطقة.
وناق��ش المؤتم��ر في خت��ام الي��وم الثال��ث، العديد من 
القضايا المتعلقة بالطب الرياضي ورّكز على محور أسباب 

الوف��اة أثناء ممارس��ة الرياضة، إلى جانب أه��داف اللجنة 
التي اختصت بدراس��ة األس��باب إليجاد الحلول للحد منها، 
ومواصلة نش��ر الوع��ي المجتمعي حول الط��رق الصحيحة 
لممارس��ة الرياض��ة والحفاظ على صحة القل��ب بين أكبر 

عدد ممكن من المواطنين والمقيمين.
وأكد المجتمعون، على ضرورة إجراء فحص ش��امل لجميع 
الرياضيين، وفقا للمدرس��ة اإليطالية التي تجري الفحص 
لجمي��ع الرياضيين، ويك��ون فحص الرياضيي��ن بدايًة من 
أخذ التاري��خ المرضي لعائلة الرياض��ي، ألن الحاالت التي 
لديه��ا تاريخ مرضي في العائلة بموت مفاجئ أو أن يكون 
الش��خص الرياضي مصابا بأمراض وراثية هو أو أحد أفراد 
عائلته، يحتاج لفح��ص طبي دوري للقلب للتأكد من عدم 
وجود أع��راض صحية مرضية، ويش��مل التاري��خ المرضي 
العائل��ي والوراثي، والفح��ص الس��ريري وتخطيط القلب 

وتلفزيون القلب »السونار«. 
ودعا الخبراء إلى السعي إلنشاء مركز لطب القلب الرياضي 
في البحري��ن، بحيث يكون مركزا تأهيليا يجري الفحوصات 
الشاملة لجميع الرياضيين، مزودا بالمختصين من األطباء 
والكوادر الصحية واألجهزة الطبية الالزمة، وإدخال تقنيات 
دور ال��ذكاء الصناعي ف��ي متابعة ومراقب��ة نبض القلب، 
إل��ى جانب االهتمام بالبحوث والدراس��ات حول طب القلب 
الرياضي خالل الفترة المقبلة، لتكون هناك قاعدة بيانات 

لالستعانة بها في برامج الوقاية.

»األمم المتحدة اإلنمائي« 
يناقش إدماج ذوي اإلعاقة 

وتسريع العمل المناخي

اس��تضاف برنام��ج األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي ف��ي البحري��ن مع 
ش��ركاء التنمية المحليين حلقتين للنقاش العام في ش��كل مائدة 
مس��تديرة وذلك على هامش إنجاز س��فير برنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي اإلقليم��ي للنواي��ا الحس��نة من أج��ل العم��ل المناخي، 
الرياضي اللبناني مايكل حداد مس��اء أمس رقمًا جديدًا للعدو 100 
م��ن وضع الوقوف، وهو إنجاز غير مس��بوق لم��ن يعانون من مثل 
إصابت��ه بالش��لل الكامل من أس��فل الصدر، وذل��ك ضمن فقرات 
افتت��اح ال��دورة البارالمبية اآلس��يوية للش��باب التي تس��تضيفها 
البحري��ن في ديس��مبر الج��اري، والت��ي أقيمت في حلب��ة البحرين 
 الدولية لس��باقات الس��يارات، بحضور س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 

رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
وعق��دت الحلق��ة األولى تح��ت عنوان »ف��ي التعام��ل العلمي مع 
اإلعاقة: من إعادة التأهيل إلى محاكاة العزيمة« وينظمها البرنامج 
بالتع��اون مع اللجن��ة البارالمبية البحرينية واللجن��ة العليا لرعاية 
ش��ؤون األش��خاص ذوي اإلعاقة. وتناول بالشرح ما تعلمه الفريق 
العلمي المتابع لحالة مايكل حداد منذ خمس س��نوات من األبحاث 
حول الطريقة الخاصة التي ابتدعها للمشي واقفًا بمساعدة أدوات 
مساعدة بس��يطة، برغم إصابته بالشلل الكامل من أسفل الصدر. 
حضر الحلقة رئيس المكتب التنفيذي للجنة العليا لرعاية ش��ؤون 
األشخاص ذوي اإلعاقة  الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، بمشاركة 
ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية ف��ي البحرين الدكتورة تس��نيم 
عطاط��رة، والفريق العلم��ي المتابع لمايكل ح��داد من جامعتين 
لبنانيتي��ن مرموقتي��ن الجامع��ة اللبناني��ة األمريكي��ة والجامعة 
األمريكي��ة ف��ي بيروت. أم��ا الحلق��ة الثانية فتعقد تح��ت عنوان: 
»التزام البحرين بتحقيق صاٍف صفري من انبعاثات الكربون بحلول 
2060: سبل المش��اركة المجتمعية« وينظمها البرنامج بالتعاون 
م��ع المجلس األعلى للبيئة. تتناول المائدة المس��تديرة متطلبات 
تحقي��ق البحرين التزامها بالوصول إلى صاٍف صفري من انبعاثات 
الكرب��ون بحل��ول 2060، وما يمكن أن تس��هم ب��ه كافة قطاعات 
المجتم��ع البحريني المختلفة بما ف��ي ذلك قطاع األعمال الخاص، 
والقطاع األكاديمي، والمجتم��ع المدني، واإلعالم، في تحقيق هذا 
المس��تهدف المهم. وتعقد الحلقة برعاي��ة وحضور من المبعوث 
الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس التنفي��ذي للمجلس األعلى للبيئة 
الدكت��ور محمد ب��ن دينه، وبمش��اركة الرئيس التنفيذي لش��ركة 
ألمني��وم البحرين »ألبا« علي البقالي، ورئيس��ة قس��م الفيزياء في 
كلي��ة العلوم، جامعة البحري��ن والمتخصصة في مص��ادر الطاقة 
المتجددة الدكتورة حنان البوفالس��ة. وقال حداد: »سعيد بتحقيق 
ه��ذا اإلنجاز في افتتاح هذه الدورة الرياضية القارية المهمة«. من 
جانبها، قالت القائمة بأعمال رئيس مكتب برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي في البحري��ن آيكان موكانبيتوفا: »نس��عد باس��تضافة 
مايكل حداد ف��ي البحرين ونفخر بعمله الدؤوب إذ يوظف إنجازاته 
الرياضية المهمة في تسليط الضوء على أهم القضايا التنموية«.
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الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  ثمنـــت 
بهـــا  تحظـــى  التـــي  واالهتمـــام  الرعايـــة 
المنظومـــة الصحيـــة والعامليـــن فيهـــا فـــي 
مملكـــة البحرين مـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مؤكدة 
أن القيادة الرشيدة والحكومة أولت صحة 
المواطن في برامجها الحكومية باعتبارها 
المحرك الرئيس للمسيرة التنموية الشاملة 

بالمملكة.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  الصالـــح  وأشـــارت 
عقـــد أمس في فندق الخليـــج على هامش 
القلـــب  طـــب  مؤتمـــر  فعاليـــات  اختتـــام 
الرياضـــي الـــذي عقد تحـــت رعايـــة كريمة 
من ممثـــل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة بتنظيم مـــن وزارة الصحة 
ومركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة للقلـــب وبالتعـــاون مـــع المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة خـــال الفتـــرة 
4-2 ديسمبر، أن احتضان البحرين للمؤتمر 
الذي يعقـــد للمرة األولى في المنطقة يمثل 
داللـــة واضحة علـــى ما يحظى بـــه القطاع 

الصحي بمملكة البحرين من رعاية.
ورفعـــت وزيـــرة الصحـــة اســـمى عبـــارات 
التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة 
بمناســـبة النجـــاح الباهـــر ألعمـــال المؤتمـــر 
مـــن  بالعديـــد  جلســـاته  تكللـــت  والـــذي 
التوصيـــات الهامـــة، والتـــي جـــاءت لتـــؤام 
تطلعـــات واهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة راعـــي المؤتمـــر بموضوع 
المؤتمـــر، وحـــرص ســـموه المســـتمر علـــى 
التشـــجيع علـــى ممارســـة الرياضـــة، وفـــق 
أسس صحية وآمنة، تضمن تحقيق أقصى 
اســـتفادة ممكنـــة مـــن ممارســـة الرياضـــة، 
والحفـــاظ علـــى صحـــة األفراد فـــي الوقت 

ذاته.

شكر لراعي المؤتمر 

شـــكرها  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وأعربـــت 
وامتنانهـــا الكبيـــر لتشـــريف وحضور ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة الفتتـــاح المؤتمر، الـــذي كان مصدر 
فخر واعتزاز وباعث أمل وتشجيع للجميع 
لبـــذل مزيـــد مـــن النجـــاح، موصلة شـــكرها 
وتقديرها لحـــرص اللجنة المنظمة للمؤتمر 
البحرينيـــة  بالكفـــاءات  االســـتعانة  علـــى 
القلـــب  طـــب  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الرياضي بهدف الوصول إلى مجموعة من 
النتائج والتوصيـــات التي تهدف إلى الحد 
من وفيات ممارســـي الرياضـــة، والتي كان 
أحد مخرجاتها المؤتمر والحملة التوعوية 
المصاحبـــة لهـــا، والتـــي امتـــد عملهـــا علـــى 
مـــدى عامييـــن منـــذ صـــدور تكليـــف ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بدراســـة 
أســـباب الوفيـــات أثنـــاء ممارســـة الرياضة 
فـــي المماشـــي والصـــاالت الرياضية، حيث 
واصلـــت جميـــع أنشـــطتها مـــن دون توقف 
حتـــى في الظروف الخاصـــة التي مرت بها 

جميع دول العالم مع الجائحة.

توصيات ونتائج 

وأعلنـــت الوزيـــرة أن المؤتمر خرج بالعديد 
من النتائج والتوصيات ســـيتم العمل على 
البحريـــن  بمملكـــة  الشـــركاء  مـــع  تنفيذهـــا 
والجهـــات ذات العاقة مثل أعضاء اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمراض غير الســـارية، 
ومـــن ضمنهـــا وســـائل اإلعـــام، حيـــث إن 
اإلعـــام ُيعتبـــر شـــريكا رئيســـا وفاعـــا في 
واألهـــداف  والتطلعـــات  الـــرؤى  تحقيـــق 
المنشـــودة من تنظيـــم هذا الحـــدث الطبي 
الرياضـــي. كما وفي الختام قدمت الوزيرة 
الشـــكر لـــكل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح هـــذا 

الحدث المهم. 

أهم محاور الجلسات 

 وبـــدوره اســـتعرض رئيس المؤتمـــر عادل 
القلـــب  كهربـــاء  قســـم  ورئيـــس  خليفـــة، 
بمركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 
أبـــرز  إلـــى  للقلـــب  آل خليفـــة التخصصـــي 
محـــاور جلســـات المؤتمـــر بعـــد أن ناقـــش 
األســـباب المؤدية إلـــى الوفيـــات المفاجئة 
لـــدى الرياضييـــن وســـبل الوقايـــة الممكنـــة 
والتشخيص المبكر ألمراض القلب، مشيرا 

لقـــد ناقـــش المؤتمـــر العديـــد مـــن القضايـــا 
المتعلقة بالطب الرياضي ورّكز على محور 
أســـباب الوفـــاة أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة، 
إلـــى جانب أهـــداف اللجنة التـــي اختصت 
بدراسة األسباب إليجاد الحلول للحد منها. 

 الوفاة بسبب الرياضة نادرة 

الدراســـات  خلصـــت  لقـــد  خليفـــة،  وقـــال 
التـــي قمنا بها إلـــى أن حاالت الوفـــاة أثناء 
ممارســـة الرياضة شبه نادرة وغير ظاهرة، 
إذ ال تتجـــاوز حالة واحدة لكل 40 ألف من 
السكان، ولكن على الرغم من ندرتها إال أنها 
تســـتحق االهتمام والمتابعة، فهناك العديد 
من أســـباب الوفاة يمكـــن تجنبها من خال 
إجراء فحوصات بسيطة وليست معقدة. 

وأوضـــح، لقد تركزت بعض أســـباب حاالت 
الوفـــاة أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة فـــي عدم 
إجـــراء فحوصـــات قبـــل الخضـــوع لبرامج 
رياضية وأنشـــطة، ولعل أبســـطها ممارســـة 
إهمـــال  يكـــون  وقـــد  الخفيفـــة،  الرياضـــة 
الفـــرد  بهـــا  التـــي يشـــعر  بعـــض األعـــراض 
أثنـــاء ممارســـته الرياضـــة، كشـــعوره بألـــم 
فـــي منطقة الصـــدر أو صعوبة في التنفس 
مؤشـــر خطيـــر يجـــب االلتفـــات لـــه، مؤكدا 
ضـــرورة مواصلـــة نشـــر الوعـــي المجتمعي 
عن الطـــرق الصحيحـــة لممارســـة الرياضة 
والحفـــاظ على صحة القلـــب بين اكبر عدد 

ممكن من المواطنين والمقيمين.

جمع البيانات 

وأشـــار االستشـــاري خليفـــة إلـــى أن العمل 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  جمـــع  علـــى  يتـــم 
البيانـــات والمعلومـــات الصحية للمواطنين 
االســـتبيانات  اســـتخدام  عبـــر  والمقيميـــن 
يتـــم  أن  علـــى  البيانـــات،  تحليـــل  ونظـــم 
توظيـــف مخرجـــات ونتائج تلـــك البيانات 
والمعلومـــات فـــي وضـــع الخطـــط الصحية 
بمملكة البحريـــن فيما يختص بقطاع طب 
القلب الرياضي، باإلضافة إلى تعزيز قاعدة 
معلومات المجلـــس األعلى للصحة ووزارة 
الصحة والمستشفيات والمراكز الحكومية 
والخاصـــة، ونشـــر تلـــك اإلحصائيـــات فـــي 

المحافل الدولية.
ونـــوه الـــى العمـــل علـــى تطويـــر المواضيع 
الطبيـــة التي تم مناقشـــتها خال جلســـات 
المؤتمـــر مـــن خـــال توظيـــف اهم مـــا ورد 

فـــي أوراق العمـــل التـــي تم عرضهـــا خال 
وزارة  ومشـــاركة  الثاثـــة  المؤتمـــر  أيـــام 
الصحـــة والمستشـــفيات والمراكز الصحية 

الحكومية تلك المخرجات.

أجراء فحص

ودعـــا االستشـــاري خليفـــة، أي رياضـــي أو 
ناشـــط رياضـــي عند شـــعوره بأيـــة أعراض 
مرضيـــة حتـــى وإن كانـــت بســـيطة عـــدم 
الطبيـــب  ومراجعـــة  تأجيلهـــا  أو  إهمالهـــا 
المختـــص بالقلب؛ ألنها قد تؤدي إلى نتائج 
كارثيـــة فـــي المســـتقبل ومن بينهـــا الوفاة، 
ومـــن هـــذه األعـــراض الشـــعور بضيـــق في 
التنفس أو خفقان أو شـــبه إغماء أو إغماء، 
حيـــث ينبغي إجراء فحص شـــامل لمعرفة 

سبب األعراض ومعالجتها. 

خلل في كهرباء القلب 

وذكـــر أنـــه قـــد يكـــون مـــن ضمـــن أســـباب 
ممارســـة  أثنـــاء  الوفـــاة  حـــاالت  حـــدوث 
الرياضـــة أيًضا هو وجود خلـــل في كهرباء 
القلب، ألن حاالت الوفيات المفاجئة تكون 
ناتجة عـــن وجود خلل فـــي كهرباء القلب، 
حيث تنقطع الكهرباء عن القلب ومن ثم ال 
يضـــخ القلب الدم للجســـم فتحدث الوفاة، 
موضحـــا، لقـــد ناقـــش المؤتمر باســـتفاضة 
األنواع التي تسبب خلل في كهرباء القلب، 
وتـــم اإلجمـــاع علـــى أن جميـــع الرياضيين 
قبـــل المشـــاركة فـــي ممارســـة أي نـــوع من 
أنواع الرياضات ينبغي أن يخضعوا لحلقة 
مـــن الفحوصـــات الســـريرية والفحوصـــات 

الخاصة بالقلب. 

تخطيط القلب 

وقـــال رئيس المؤتمـــر، إن لتخطيط القلب 
دورا كبيـــرا في تشـــخيص أمـــراض القلب، 
وتفاقـــم  حـــدوث  مـــن  الوقايـــة  وبالتالـــي 
تخطيـــط  يـــزود  حيـــث  القلـــب،  أمـــراض 
القلـــب الطبيـــب المختـــص بإجابـــات تصل 
إلـــى 90 % عـــن الحـــاالت التـــي قـــد تؤدي 
للوفـــاة تشـــخيص قنوات القلـــب الوراثية، 
لـــذا ينبغي إجـــراء فحص تخطيـــط القلب 
لجميـــع الرياضييـــن ألن كلفتـــه منخفضـــة 
وكفاءتـــه عالية ويـــزود الطبيب المختص 
بمعلومـــات مبدئيـــة كافيـــة، مؤكـــدا، وفقـــا 
للمدرســـة اإليطاليـــة التي تجـــري الفحص 

فحـــص  ويكـــون  الرياضييـــن،  لجميـــع 
التاريـــخ  أخـــذ  مـــن  بدايـــًة  الرياضييـــن 
المرضـــي لعائلـــة الرياضـــي، ألن الحـــاالت 
التي لديها تاريخ مرضي في العائلة بموت 
مفاجـــئ أو أن يكـــون الشـــخص الرياضـــي 
مصـــاب بأمراض وراثية هـــو أو أحد أفراد 
عائلته، يحتاج لفحـــص طبي دوري للقلب 
للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود أعـــراض صحية 
مرضية، ويشـــمل التاريخ المرضي العائلي 
والوراثـــي، والفحص الســـريري وتخطيط 
القلب وتلفزيون القلب “الســـونار، مشـــيرا، 
إن فحص الجينات على الرغم من أهميته 
لكـــن ال يـــزال فـــي البدايـــات، وال ُينصـــح 
رئيســـية، حيـــث  بالتركيـــز عليـــه بصـــورة 
توجد هناك فحوصات أهم منه، ويستغرق 
فحـــص الجينات وقت طويـــل وقد يعطي 
معلومـــات غيـــر دقيقـــة، لكـــن فـــي بعـــض 
األمـــراض يكـــون فحـــص الجينـــات مكمل 

للفحوصات األخرى. 

مركز لطب القلب الرياضي 

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، لقد 
دعا الخبراء والمختصون في المؤتمر إلى 
السعي إلنشاء مركز لطب القلب الرياضي 
فـــي مملكـــة البحرين، بحيث يكـــون مركز 
الشـــاملة  الفحوصـــات  يجـــري  تأهيلـــي 
بالمختصيـــن  مـــزود  الرياضييـــن،  لجميـــع 
مـــن األطباء والكـــوادر الصحية واألجهزة 
دور  تقنيـــات  وإدخـــال  الازمـــة،  الطبيـــة 
الـــذكاء الصناعـــي فـــي متابعـــة ومراقبـــة 
نبض القلب، إلى جانب االهتمام بالبحوث 
والدراســـات حـــول طـــب القلـــب الرياضي 
خـــال الفترة المقبلة، لتكـــون هناك قاعدة 

بيانات لاستعانة بها في برامج الوقاية.

أسئلة الصحافة 

وفي رده على أسئلة الباد، أوضح خليفة، 
لقد تمت مناقشـــة العديد من المحاضرات 
التي تناولت األسباب المؤدية الي الوفيات 
المفاجئة عنـــد الرياضييـــن المحترفين او 
الناشـــطين الرياضيين وبينـــت ان اعتال 
القلـــب التضخمـــي هو مـــن أكثر األســـباب 
المؤدية الي هذه الحاالت عند األشـــخاص 

الذيـــن تقـــل اعمارهـــم عـــن 35 ســـنة ومن 
األسباب األخرى خلل في القنوات القلبية 
مثل متازمة كيـــو تي الطويلة والقصيرة 
ومتازمـــة بروغادا باإلضافـــة الي اعتال 
وتشـــوهات  النســـيجي  األيمـــن  البطيـــن 
الشـــرايين التاجيـــة باإلضافة إلى انســـداد 

شرايين القلب.
واشـــار، لقد اســـتعرضت محاضرة مفصلة 
عـــن أمـــراض القلـــب الكهربيـــة والمؤديـــة 
إلـــى الوفـــاة المفاجـــأة وســـبل تشـــخيصها 
وعاجها، كما كانـــت هناك محاضرات عن 
كيفية فحـــص الرياضيين قبل المشـــاركة 
في التمارين الرياضيـــة وأهميتها للوقاية 
مـــن هذه الحاالت. كما تـــم تناول الفحص 
الجينـــي الوراثي لبعض األمراض التي قد 
تسبب الوفيات المفاجأة عند الرياضيين، 
مردفـــا، لقـــد تطـــرق المؤتمـــر إلـــى فوائـــد 
الحجامـــة عنـــد الرياضييـــن والمنشـــطات 
هنـــاك  كانـــت  كمـــا  وأضرارهـــا  الرياضيـــة 
محاضـــرات عـــن ممارســـة الرياضـــة فـــي 
مـــن  الرياضـــة  وفوائـــد  الحـــارة  األجـــواء 

الناحية الصحية والنفسية واالجتماعية.

عالج الرياضين باألمراض المزمنة 

عـــاج  المحاضـــرات  شـــملت  وأوضـــح،   
الرياضييـــن المصابين بالضغط والســـكري، 
والرياضيين المصابين بانســـداد الشرايين 
التاجيـــة وكيفية عاجهم، وهـــل بإمكانهم 
معاودة ممارسة الرياضة مرة أخرى. كذلك 
مواضيع أخـــرى مثل الرياضيين المصابين 
بأمـــراض صمامات القلـــب واعتال عضلة 
والرياضييـــن  عاجهـــم،  وكيفيـــة  القلـــب 
الخلقيـــة  القلـــب  بأمـــراض  المصابيـــن 
وكيفية تشـــخيصهم وعاجهـــم والرجفان 
األذيني عند الرياضيين كالوســـيلة المثلى 
فـــي العـــاج ســـواء عـــن طريـــق العقاقيـــر 
الحـــراري  الكـــي  طريـــق  عـــن  أو  الطبيـــة 
والتبريد، وموضوعات مثل أهمية تمارين 
الكارديـــو واإلحمـــاء، أساســـيات التغذيـــة 
عنـــد الرياضييـــن، فحـــص الرياضيين قبل 
المشاركة في التمارين الرياضية، الرياضة 
المناســـبة لمرضي القلـــب، وبعض النصائح 

لممارسة الرياضة بالشكل الصحيح.

مـركــــز لطــــب القـلــــب الريــاضــــــي بالبحـــريـــــن
وضع برتوكوالت مناسبة للحد من الوفيات

اعتــالل القلب التضخمــي سبب الوفيـات المفاجئـة للرياضيـن
وزيرة الصحة: احتضان البحرين للمؤتمر داللة واضحة على ما يحظى به القطاع الصحي من رعاية
رئيس المؤتمر: حاالت الوفاة أثناء الرياضة ليست ظاهرة وال تتجاوز 1 لكل 40 ألف من السكان

وزيرة الصحة أثناء المؤتمر الصحافي

بدور المالكي من فندق الخليج

أعـــرب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة عـــن عظيـــم الفخـــر والتقديـــر 
لمـــا يلقـــاه القطـــاع الصحـــي فـــي مملكة 
البحرين من اهتمام ورعاية مستمرة من 
لـــدن عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وافتتـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة ورشة العمل التي أقامها المجلس 
مســـتجدات  بشـــأن  للصحـــة  األعلـــى 
الرعايـــة  لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج 
الصحيـــة، والتي نظمهـــا المجلس األعلى 
للصحـــة فـــي فنـــدق داون تـــاون روتانـــا 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مراكـــز 
والرئيســـين  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التنفيذيـــن 
ومراكز الرعاية الصحية األولية واألمين 
العـــام للمجلس األعلى للصحة وعدد من 

منتسبي القطاع الصحي.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة “إن 
هـــذه الورشـــة تهـــدف إلى الوقـــوف على 
مســـتجدات البرنامـــج الوطنـــي لتطويـــر 
برنامـــج  وتطـــورات  الصحيـــة  الرعايـــة 
النهـــوض  إن  حيـــث  الذاتـــي،  التســـيير 
برنامـــج  وتفعيـــل  الصحيـــة  بالخدمـــات 

الضمـــان الصحـــي الوطنـــي يتطلـــب أن 
ومراكـــز  المستشـــفيات  إدارات  تتمتـــع 
الرعايـــة األولية بالســـلطة التـــي تخولهم 
التخـــاذ قرارات تتســـم بالمرونـــة الكاملة 
لضمـــان  الصحيـــة  المؤسســـات  إلدارة 
اســـتدامة الخدمـــات الصحية وأن تكون 
منظومتهـــا متكاملـــة ذات جـــودة عاليـــة 
ومتاحـــة لمتلقـــي الخدمات بـــكل مرونة 

وسهولة وسرعة”.
وأشـــار الفريق الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة إلى “إّن هذا العام شهد البداية 
الفعليـــة بتطبيـــق نظـــام التســـيير الذاتي 
لمقدمـــي الخدمات الصحيـــة الحكومية، 
من خـــال صـــدور المراســـيم والقرارات 
المنظمة لهذا المشـــروع وتعيين مجالس 
أمناء المراكز ورئيســـين تنفيذيين وبدء 

العمل في مراجعة الهياكل”.

وأشـــار إلى أّن البرنامج يرتكز على نظام 
معلومات شـــامل ومتكامل يشمل األمور 
والماليـــة  اإلداريـــة  والنظـــم  العاجيـــة 
بحيـــث يكون قـــادرًا على ربط األنشـــطة 
وبمخرجاتهـــا  بالتكاليـــف  العاجيـــة 
العاجية للتمكن مـــن الدخول في عقود 
لتقديـــم الخدمـــة مـــع مشـــتري الخدمـــة 
وهم صندوق الضمان وشـــركات التأمين 
والتقييـــم  الرقابـــة  أجهـــزة  ولتمكيـــن 
)اإلداري - المالـــي - العاجـــي( من إصدار 
تقاريـــر دوريـــة شـــاملة عـــن المؤسســـات 

الصحية في البحرين الخاصة والعامة.
وأضاف:” ال شـــك أّن الصحة األولية هي 
البوابة للخدمات الصحية تقدم خدمات 
المعالجة للمواطنيـــن لألمراض العارضة 
نمـــوذج  إلتبـــاع  بالتوعيـــة  والوقايـــة 
الحيـــاة الصحيـــة، والتطعيـــم والكشـــف 

المبكـــر عن األمـــراض المزمنة، من خال 
المراكز الصحية وعاج الحاالت العاجلة 
عـــاج  مراكـــز  و  البســـيطة  واإلصابـــات 

الحاالت العاجلة”.
ووجـــه الشـــكر الجزيل إلى فريـــق العمل 
القائـــم على التســـيير الذاتـــي، وما بذلوه 
من جهود كبيرة ومستمرة وصوالً لبلوغ 
مرحلـــة التنفيـــذ، كمـــا اســـتعرض معاليه 
أهـــم التحديـــات التـــي تمـــت مواجهتهـــا 
خـــال فتـــرة الجائحـــة مما شـــكل تحديًا 
فـــي العمـــل، معربـــًا عـــن األمـــل بتســـارع 
خطـــوات تنفيذ المشـــروع خـــال الفترة 

المقبلة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  ألقـــت  مـــن جانبهـــا، 
لمراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة جليلة 
السيد جواد  كلمة أعربت فيها عن عميق 
الشـــكر لرئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 

علـــى تفضلـــه برعاية هذه الورشـــة وإلى 
دعمه المستمر للقطاع الصحي.

التســـيير  مشـــروع  أن  الســـيد  وأكـــدت 
الذاتـــي يأتـــي متوافقًا مـــع برنامج عمل 
الحكومـــة  وتجســـيد األهـــداف المنبثقة 
مـــن الرؤيـــة الوطنيـــة 2030 م وتنفيـــذ 
لمواصلـــة  الراميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة  تحســـين 
المقدمة للمواطنين واســـتدامتها بجودة 
عاليـــة وفـــق مبـــادئ العدالـــة التنافســـية 
األساســـي  المرتكـــز  كان  واالســـتدامة 
إلطـــاق برنامـــج )صحتـــي( - البرنامـــج 
الوطني لتطوير الرعاية الصحية بمملكة 

البحرين”.
وشـــهدت الورشـــة عرضـــًا تعريفيـــًا مـــن 
األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للصحة 
إبراهيـــم النواخـــذة  بشـــأن مســـتجدات 

الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج 
“صحتـــي”، مبينـــًا مســـتوى التقـــدم الذي 
بلغـــه كافـــة مســـارات المشـــروع الهادف 
إلـــى تعزيز جـــودة واســـتدامة الخدمات 
الصحيـــة. فيما قـــدم عدد من مســـؤولي 
المجلـــس وهـــم  محمـــد شـــعبان عرضـــًا 
بشأن محور التسيير الذاتي فيما قدمت 
وســـن الخزاعي عرضًا بشأن مستجدات 
المحـــور المالـــي وقـــدم الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عرضًا بشـــأن مستجدات 
محـــور نظم المعلومـــات الصحية وزهرة 
إدارة  مســـتجدات  بشـــأن  عرضـــًا  بـــدر 

التغيير. 
ريـــم  مـــن  بعـــرض  الورشـــة  واختتمـــت 
اهـــم  بشـــأن  الســـلمان  وإيمـــان  الصفـــار 
إنجـــازات مراكز الرعاية الصحية األولية 

والخطوات القادمة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الوقـوف على أحـدث تطورات برنامج التسييــر الذاتـي
رئيس “األعلى للصحة” يرعى ورشة مستجدات البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية
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