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 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

P  3

Link

Link

P  1

Link

البحري�ن نجح�ت ف�ي خف��ض وفيات

%43 ب�ن��س�ب��ة  ال��س�ك�ل���ر  م��ر�سى 
كتبت فاطمة علي:

نــجــحــت الــبــحــريــن فـــي تــخــفــيــض نــســبــة الــمــوالــيــد الــجــدد 
الــمــصــابــيــن بــمــرض فــقــر الــــدم الــمــنــجــلــي »الــســكــلــر« إلـــى %0.2 
المرض  هــذا  بسبب  الوفيات  مؤشر  مستوى  وانخفض  سنويا، 
بنسبة 43%، كما حققت المملكة تطوًرا كبيًرا في عالج األمراض 
المزمنة بنسبة 35% من خالل تحويل المرضى من العالج باإلبر 
إلى العالج عن طريق األقــراص، ما أدى إلى استقرار استشعار 

المرضى باآلالم اليومية وتحسن جودة حياتهم. 
أحمد  د.  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
مــحــمــد األنــــصــــاري خــــالل لــقــائــه مــمــثــلــي اإلعــــــالم والــصــحــف 
الصحية  الرعاية  يقدم خدمات  السلمانية  أن مجمع  المحلية 
وفعالية،  كفاءة  وأكثرها  الممكنة  األساليب  أرقى  وفق  الثانوية 
باإلضافة  يوميا  حالة   120 إدخــال  المجمع  أجنحة  تسجل  إذ 
كذلك  يوميا،  والتوليد  النساء  بــوحــدة  والدة   25 تسجيل  إلــى 
تشهد وحدة الحوادث والطوارئ زيارة 1300 حالة مرضية يوميا، 
تعليميا  مــركــزا  يشكل  الــطــبــي  السلمانية  مجمع  أن  مــوضــحــا 
أنجز ما يقارب 230  إذ  الصحة  وبحثيا للمختصين في مجال 
الماضيين وتحديدا خالل جائحة  العامين  بحثا علميا خالل 

كورونا. 
تتبناها  التي  الصحية  الملفات  من  السكلر  ملف  إن  وقــال 
المستشفيات الحكومية ضمن استراتيجياتها السبع التي تشمل 
المصابين  أعـــداد  أن  مــؤكــدا  األخــــرى،  والتخصصات  الــطــوارئ 
متاحة  الطبية  الحلول  أن  بيد  جديدة،  حــاالت  تسجيل  تشهد 
المصابة  غير  األجنة  اختيار  منها  مصابة  أجنة  والدة  لتفادي 

وهو أمر مباح شرعا ومطبق في الدول اإلسالمية.

ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أكــد 
مع  الوثيقة  بعالقاتها  وشعبا  قيادة  البحرين  مملكة  اعتزاز  المعظم  البالد 
مصر الشقيقة والتي تزداد قوة ورسوخا، مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز 
المنطقة من  والتنسيق في ظل ما تشهده  التشاور  التعاون واستمرار  أوجه 

تحديات.
جاء ذلك خالل لقاء جاللته في مدينة شرم الشيخ أمس أخاه فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة, وذلك 
بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جاللته لجمهورية مصر العربية، وقد أعرب 
المصري  الرئيس  وتقديره ألخيه فخامة  المعظم عن شكره  الملك  جاللة 
فخامته  رحب  فيما  المصرية،  البحرينية  العالقات  تعزيز  في  جهوده  على 
بجاللته وبزيارته لمصر، مشيدًا بروابط األخوة وعالقات التعاون المتميزة 
مع مملكة البحرين وبمواقف البحرين العربية األصيلة تجاه مصر وشعبها.

الشقيقة  العربية  المحوري لجمهورية مصر  الدور  وأثنى جاللته على 
ــاع عــن الــمــصــالــح الــعــلــيــا لألمة  ــدفـ فــي حــمــايــة األمــــن الــقــومــي الــعــربــي والـ
العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السالم واألمن 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
وبحث الجانبان األوضاع المستجدة في المنطقة، معربين عن الترحيب 
بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين 
أصحاب الجاللة والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
األمريكي  الرئيس  فخامة  مع  العراق  وزراء  ورئيس  ومصر  واألردن  العربية 

جو بايدن.

كتب علي عبداخلالق:
أكد الرئيس التنفيذي لشركة »بنفت« عبدالواحد الجناحي أن الشركة 
تعتزم إطالق خدمات جديدة هذا العام، الفتا إلى استمرارية العمل على 
التي سيتم خاللها تطوير  القادمة،  استراتيجية الشركة للسنوات الثالث 

وإطالق العديد من الخدمات لتحسين جودة ورفع كفاءة العمل.
فسيتم  المركزي  المصرف  توجيه  وفق  أنه  الخليج«  لـ»أخبار  وأضاف 
المقبلة،  الفترة  خالل  التجارية  للمعامالت  الدفع«  »طلب  خدمة  إطالق 
إذ تتيح هذه الخدمة أو الخاصية للجهات التجارية وأصحاب المصلحة 
المستحقة  المدفوعات  أو  اإللكترونية  المالية  التحويالت  طلب  إمكانية 

على الزبائن من أفراد ومؤسسات أو كيانات أخرى مطالبة. 
وأوضح أن الخدمة متوافرة حاليا للتحويالت بين األفراد فقط، ولكن 
من خالل عمليات الربط والتكامل التقني ستسمح للمؤسسات التجارية 
باالرتباط بالقنوات اإللكترونية للبنوك وربط الحسابات البنكية المتاحة، 
بوجود  يفيد  إشعارا  أو  فاتورة  المطالبة  الجهة  أو  العميل  يتسلم  بحيث 

مبالغ مستحقة للدفع مع وجود التفاصيل المطلوبة.
عــبــر تطبيق بنفت بي  الــدولــيــة  الــمــالــيــة  الــتــحــويــالت  وحـــول خــدمــة 
كشف أن عدد المعامالت للتحويالت الدولية من بداية يناير 2022 حتى 
نهاية أبريل بلغ حوالي 21 ألف معاملة، في حين بلغ عدد المستخدمين 

للخدمة حوالي 30 ألف مستخدم.

ــلـــيء بــالــمــشــاعــر واألهــــــازيــــــج، بــرعــايــة  فــــي حـــفـــل مــهــيــب مـ
البروفيسور عبداهلل الحواج وحضور ضيوف شرف من الشخصيات 
الخريجين  الطلبة  ــور  أمـ أولــيــاء  وبــمــشــاركــة  والــوجــهــاء،  الــعــامــة 
الكادرين اإلداري والتعليمي، احتفلت المدرسة األهلية  وأعضاء 
بقاعة  أقيم  بهيج  حفل  فــي  طالبها  مــن  الثاني  الــفــوج  بتخريج 
الرئيس المؤسس رئيس مجلس  الدانة في فندق الخليج. وأكد 
أمــنــاء الــجــامــعــة األهــلــيــة الــبــروفــيــســور عــبــداهلل الـــحـــواج عظيم 
في  لــلــدراســة  األهلية  الــمــدرســة  أمــام خريجي  المواتية  الــفــرص 
مختلف الجامعات والتهيؤ لخدمة الوطن والمساهمة اإليجابية 
في بنائه، مثنيا على المكانة المرموقة التي تتمتع بها المدرسة 
الهيئتين  أعضاء  وجميع  المدرسة  مدير  جهود  شاكرا  األهلية، 

التعليمية واإلدارية فيها. 
ــاد الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــلــي حــبــيــب مـــديـــر عــام  ــ مـــن جــهــتــه أشـ
الــحــواج حفل التخريج  الــبــروفــيــســور  بــرعــايــة  الــمــدرســة األهــلــيــة 
حرصه  مع  المستمر  وتوجيهه  المدرسة  لمسيرة  الكبير  ودعمه 

على أن تظل المدرسة في المقدمة دائما.

المدر�س�ة الأهلي�ة تحتف�ل بتخري�ج الف�وج الثان�ي م�ن طالبه�ا

البحري�ن تعت�ز بعالقاتها الأخوي�ة الوثيقة مع م�سر

»ب��ن��ف��ت« ت��ط��ل��ق خ���دم���ة »ط��ل��ب 

ال���دف���ع« ل��ل��م��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة

المل�ك والرئي��س الم�ض�ري يبحث�ان اأو�ضاع المنطق�ة ويرحبان بالقمة العربي�ة الأمريكية

جاللته يثني على دور م�سر المحوري.. وال�سي�سي ي�سيد بمواقف البحرين العربية الأ�سيلة

} جانب من لقاء جاللة الملك والرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ.
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ص2

التكنولوجيا والتقنية المالية

ص3أخبار البحرين أخبار البحرين
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ص5} البروفيسور عبداهلل الحواج يسلم شهادات التخرج للطلبة. أخبار البحرين

ارتفاع اأ�سعار الذهب في الأ�سواق المحلية

كتبت نوال عباس:
الــذهــب وذلــــك بسبب  ارتــفــاعــا فــي ســعــر  ــواق المحلية  ــ شــهــدت األسـ
ارتفاعه في األسواق العالمية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 
 20.45 إلى  دينارا   20.35 من   22 وعيار  دينارا،   19.700 إلى  دينارا   19.5
دينارا، وعيار 24 من 22.20 دينارا إلى 22.31 دينارا، ووصلت األونصة إلى 

1851 دوالرا.
وأكــــد تــجــار الــذهــب أن ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب يــرجــع إلـــى التضخم 
العالمي، وتوقعوا استقرار أو انخفاض األسعار خالل األيام القادمة بعد 
فتح البورصة وذلك بسبب اتضاح الرؤية للمستهلك، مشيرين إلى ركود 
الــرواتــب ودخـــول الصيف  نــزول  األســـواق خــالل هــذه الفترة بسبب عــدم 

واتجاه الناس إلى السفر بعد حرمانهم بسبب كورونا مدة سنتين.

ات�ف�اق�ي�ة ب�ي�ن »ت�م�ك�ي�ن« و�س�رك��ة 

»ب�ي�ون �س�اي�ب��ر« لت�وظ�ي�ف وتدري�ب 

بحرينيين في مجال الأم�ن ال�سيبراني

ص10 المال واالقتصاد
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كتبت: فاطمة علي
ــنـــفـــيـــذي  ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ أكــــــــد الـ
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــد مـــحـــمـــد األنـــــــصـــــــاري أن  ــ ــمـ ــ أحـ
خدمات  يقدم  السلمانية  مجمع 
وفق  الــثــانــويــة،  الصحية  الــرعــايــة 
وأكثرها  الممكنة،  أرقى األساليب 
اجنحة  تسجل  إذ  وفعالية  كفاءة 
يوميا  حالة   120 إدخــال  المجمع 
والدة   25 تسجيل  الــى  بــاالضــافــة 
والــتــولــيــد يوميا  الــنــســاء  بــوحــدة 
كـــذلـــك تــشــهــد وحــــــدة الــــحــــوادث 
حـــالـــة   1300 زيـــــــــارة  والـــــــطـــــــوارئ 

مرضية يوميا. 
وأوضح االنصاري بأن مجمع 
مــركــزا  يشكل  الــطــبــي  السلمانية 
تــعــلــيــمــيــا وبــحــثــيــا لــلــمــخــتــصــيــن 
انـــجـــز ما  فـــي مـــجـــال الــصــحــة إذ 
بــحــثــا عــلــمــيــا خــال  يـــقـــارب 230 
الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــن وتـــحـــديـــدا 
الى  مشيرا  كورونا،  خال جائحة 
مختلف  تناولت  البحوث  تلك  أن 
الطبية،  والتخصصات  المجاالت 
بـــأن  الــعــلــيــا  اإلدارة  مــــن  ــا  ــانـ ــمـ ايـ
دورًا مهمًا  تلعب  الطبية  االبحاث 
الصحية  الـــمـــؤثـــرات  تــحــديــد  فـــي 
بـــرامـــج وخـــطـــط صحية  وإيـــجـــاد 
تسهم في تحقيق أفضل األساليب 
للممارسات الطبية المهنية التي 
الصحية  ســيــاســاتــهــا  فـــي  تــســتــنــد 
عــلــى الــطــب الــمــبــنــي عــلــى األدلـــة 

والبراهين.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  وقـــــــال الــــرئــ
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــات الــــحــ ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ ــلــ لــ
خـــــال لـــقـــائـــه بــمــمــثــلــي االعـــــام 
مملكة  أن  الــمــحــلــيــة  والـــصـــحـــف 
صاحب  برئاسة  اثبتت  البحرين 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد  بــن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء خـــال  رئــ
إدارة  على  قدرتها  كــورونــا  جائحة 
وكفاءة  بــجــدراة  الطبية  المحاور 
عالمية  بــإشــادة  حظيت  إذ  عالية 
وإقليمية، مشيرا الى أن التغيرات 
الــقــطــاع الصحي  بــهــا  الــتــي يــمــر 
التمهيدية  المرحلة  تعد  حاليا 
والذي  الصحي  الضمان  لتطبيق 
ــريــــن مــن  ــبــــحــ ــى مـــمـــلـــكـــة الــ ــعـ ــسـ تـ
وجــودة  بمستوى  لارتقاء  خاله 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــمــقــدمــة 
موضحا  والمقيمين،  للمواطنين 
الــصــحــي سيمكن  الـــضـــمـــان  بــــأن 
الخدمات  تلقي  مــن  المواطنين 
المستشفيات  كــافــة  فــي  الــثــانــويــة 
ــي »الــســلــمــانــيــة ـ  ــ الــحــكــومــيــة وهـ
ــي«  ــعـ ــامـ ــجـ الــــعــــســــكــــري وحــــمــــد الـ

ــى تــكــفــل الــحــكــومــة  بـــاإلضـــافـــة الــ
تلقي  في  للراغبين  معنية  بنسب 
الــقــطــاع  مستشفيات  فــي  الــعــاج 

الخاص.
وأشار الى أن مملكة البحرين 
ــة لـــتـــوفـــيـــر  ــغــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــمــ ــي أهــ ــ ــولـ ــ تـ
الخدمات الصحية وتعزيز الوعي 
الصحي، وتعد المملكة في طليعة 
الدول التي حققت منجزات كبيرة 
المستدامة  التنمية  صعيد  على 
لصحة  القصوى  األهمية  وإيـــاء 
ــيـــق  ــقـ وســـــــامـــــــة الــــجــــمــــيــــع وتـــحـ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــحـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـ
لجميع السكان، مؤكدا أن القطاع 
ــي الــمــمــلــكــة يــحــظــى  الـــصـــحـــي فــ
بدعم كبير ورعاية كبيرة من لدن 
الــجــالــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
كريمة  وبـــمـــؤازرة  المعظم  الــبــاد 
الملكي  السمو  صــاحــب  لــدن  مــن 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الــســكــلــر من  مــلــف  ان  وقـــــال 
تتبناها  الــتــي  الصحية  الملفات 
وضمن  الحكومية  المستشفيات 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الـــســـبـــع والـــتـــي 
تــشــمــل الــــطــــوارئ والــتــخــصــصــات 
اعـــــــــداد  أن  مـــــــؤكـــــــدا  االخــــــــــــــــرى، 
حاالت  تسجيل  تشهد  المصابين 
الطبية  الــحــلــول  أن  بــيــد  جــديــدة 
متاحة لتفادي والدة اجنة مصابة 
ومنها اختيار االجنة الغير مصابة 
وهـــو امـــر مــبــاح شـــرع ومــطــبــق في 
ــيــــة، مـــفـــيـــدا بـــأن  الـــــــدول االســــامــ
االعام  على  يعولون  المختصين 
المجتمع  فــي  الــتــوعــيــة  نــشــر  فــي 
بــهــذا الــشــأن، مــوضــحــا بـــأن مركز 
ــة بــمــجــمــع  ــ ــيــ ــ ــوراثــ ــ األمــــــــــــراض الــ
استيعابية  طاقة  يوفر  السلمانية 
منها  ســـريـــراَ   90 سريرا,   135 لــــ 
للذكور بواقع 65 سريرا للتنويم و 
17 في قسم الحاالت المستعجلة 
ــة إلــــى 4  ــافـ ــة بـــاإلضـ ــارئـ غــيــر الـــطـ
ــرة فــي غـــرف الــعــنــايــة الــمــركــزة  اسـ
فــــــي الــــــــطــــــــوارئ وفــــيــــمــــا يــخــص 
الــنــســاء فــتــم تــحــديــد 42 ســريــرا، 
ويـــشـــتـــمـــل عـــلـــى طـــاقـــم تــشــغــيــلــي 
مــتــعــدد الــتــخــصــصــات مـــن اطــبــاء 
ــائــــي لــلــدعــم  ومـــمـــرضـــيـــن وأخــــصــ
كما  إداريــيــن،  ومنسقين  النفسي 
يشمل مركز أمراض الدم الوراثية 
مختلف  تــخــدم  مختلفة  وحـــدات 
وحــدة  منها  المرضى  احتياجات 
الـــرعـــايـــة الـــيـــومـــيـــة ووحـــــــدة نــقــل 
الــــدم الــــــدوري والـــعـــيـــادة مــتــعــددة 

التخصصات. 
وأشار الى أن مملكة البحرين 

احتفائه  في  اليوم  العالم  تشارك 
الدم  فقر  لمرض  العالمي  باليوم 
المنجلي والذي يصادف 19 يونيو 
من كل عام، وتفخر حكومة مملكة 
البحرين بتحقيق منجزات كبيرة 
ومشاريع متميزة ساهمت بتوفير 
ــات الــشــامــلــة  ــدمـ حـــزمـــة مـــن الـــخـ
إذ حــقــقــت  ــلـــر(،  ــكـ )الـــسـ لـــمـــرضـــى 
تــقــدمــًا كــبــيــرًا فــي الــســيــطــرة على 
الــمــرض مــن خــال خطة وطنية 
واسعة النطاق ارتكزت على توفير 
البنية الصحية المتقدمة وتوفير 
من  الفئة  لهذه  الخدمات  أفضل 

المرضى.
ــه قـــــــدم مــنــســق  ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
في مجمع  السكلر  رعاية مرضى 
درويـــش  عــلــي  الــطــبــي  السلمانية 
ــا إلنـــــجـــــازات  ــيـ ــحـ ــيـ ــوضـ ــا تـ ــ ــرضـ ــ عـ
الــســلــمــانــيــة فــــي مـــلـــف الــســكــلــر، 
االســـتـــفـــادة من  نــســبــة  أن  قـــال  إذ 
ــات الــمــقــدمــة فـــي مــركــز  ــدمـ الـــخـ
األمــــــــــــــراض الــــــوراثــــــيــــــة ســجــلــت 
ـــرد على  ارقــــامــــا مــبــشــرة مــنــهــا الــ
لمرضى  استفسار  مليون  نصف 
ــة الـــــــى رفـــــــع مــــعــــدالت  ــ ــافـ ــ ــــاالضـ بـ
 %300 بنسبة  الـــدم  نقل  عمليات 
اسبوعيا مقارنة بالنظام السابق، 
مشيرا الى ان مريض السكلر يمر 
بعشر عيادات طبية خال الزيارة 

الواحدة للمركز.
الــرعــايــة الصحية  بــأن  وأفـــاد 
أكثر  منذ  بــدأت  السكلر  لمرضى 
البنية  انــشــاء  مــنــذ  مــن 50 عــامــًا 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة 
في  وتــحــديــدا  الــبــحــريــن  بمملكة 
1984 حيث قامت الحكومة بتبني 
ملف فقر الدم المنجلي )السكلر( 

ووضع خطة وطنية شاملة لبناء 
أسس للوقاية من انتشار المرض 
بالمملكة وتوفير خطط عاجية 
كـــون هـــذا الــمــرض مــن األمـــراض 

األكثر انتشارًا بالمنطقة. 
ــتـــطـــورات  ــأن أبــــــرز الـ ــ وأفـــــــاد بـ
الـــعـــاجـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا مــلــف 
الــســكــلــر وتــحــديــدا عــمــلــيــات نقل 
واســتــبــدال الــدم الـــدوري لمرضى 
األجــهــزة  أحـــدث  تــدشــيــن  السكلر 
والحد  العاج  كفاءة  لرفع  تطورًا 
الطبية  المضاعفات  حـــدوث  مــن 
 %300 بنسبة  تحسن  تحقيق  وتم 
فــــي عــمــلــيــة نـــقـــل الــــــدم الــــــدوري 
مـــقـــارنـــة بـــالـــنـــظـــام الـــمـــعـــمـــول بــه 
ســابــقــًا، مــوضــحــا بــأنــه فــي الــعــام 
شــامــلــة  عـــيـــادة  انـــشـــاء  تـــم   2018
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات وبــأســلــوب 
الصحية  الرعاية  لتقديم  مغاير 
كــمــا اســـتـــحـــدث نـــظـــام الــتــطــبــيــب 
الجهد  توفير  أتـــاح  مما  بعد  عــن 
والــعــنــاء ومـــدة االنــتــظــار إذ بلغت 
نــســبــة رضــــى الـــمـــرضـــى فـــي آخــر 
عملية مسح عن برنامج التطبيب 

عن بعد %94.
الــى أن رعــايــة مرضى  وأشـــار 
ــلـــت أولــــــويــــــة عــلــى  ــكـ الـــســـكـــلـــر شـ
خــارطــة أجــنــدة الــقــطــاع الصحي 
 35 فــمــنــذ  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الرعاية  مــشــوار تطوير  مــن  عــامــًا 
الــصــحــيــة لــمــرضــى الــســكــلــر قــام 
الفريق المعني برعاية هذه الفئة 
مـــن الــمــرضــى بــالــبــحــث عـــن أبـــرز 
المحطات في هذا المشوار والتي 
كان لها دور بارز في تحسين جودة 
حياة المرضى، حيث تمت مراجعة 
182 مشروعًا صحيًا تم تطبيقها 

خال األعوام المنصرمة، مشيرا 
انــه فــي عــام 1984 تــم انشاء  الــى 
وحــــــدة امــــــــراض الــــــدم الـــوراثـــيـــة 
وتــم  الــطــبــي  السلمانية  بمجمع 
إطاق برنامج مكافحة األمراض 
الوراثية والذي يتضمن عددا من 
الخطط الوقائية التي تسهم في 

الحد من هذا األمراض. 
فــــي هـــذه  الـــجـــهـــود  ــــال أن  وقــ
ــلـــق  اطـ إذ  مــــســــتــــمــــرة  الـــــبـــــرامـــــج 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ بــــرنــــامــــج فــــحــــص قــ
ــادة  ــزيـ لــلــمــكــافــحــة والـــحـــد مـــن الـ
او  المصابين  الــحــاالت  عـــدد  فــي 
الحاملين لهذه األمراض في عام 
الــفــتــرة  هـــذه  شــمــلــت  وقـــد   ،1993
بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات لحصر عــدد 
المواليد المصابين بالمرض من 
خـــال بــرنــامــج فــحــص الــمــوالــيــد 
الطلبة،  فحص  برنامج  كذلك  و 
موضحا بأنه وتزامنا مع الجهود 
ــعــــديــــد مــن  ــيــــة عـــمـــلـــت الــ ــائــ الــــوقــ
الخطط  لــرســم  الطبية  الــلــجــان 
الــتــوضــيــحــيــة الـــعـــاجـــيـــة حــســب 
الــعــلــمــيــة  الـــمـــعـــايـــيـــر  و  األســـــــس 
عـــام 2012 حيث  فــفــي  الــعــالــمــيــة، 
اآلالم  لعاج  عيادة  اول  إنشاء  تم 
 2013 الــــعــــام  ــهــــد  وشــ الـــمـــزمـــنـــة، 
ــتــــواصــــل بـــيـــن الــفــريــق  تـــعـــزيـــز الــ
ــمــــرضــــى عــــن طــريــق  ــبـــي والــ الـــطـ
تــوفــيــر مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة كخط 
ســاخــن لــلــرد عــلــى االســتــفــســارات 
هــذا  وفـــي  واتساب,  تــطــبــيــق  عــبــر 
ــم اســـتـــقـــبـــال أكـــثـــر مــن  اإلطـــــــار تــ
نــصــف مــلــيــون رســالــة واســتــفــســار 
البدء  منذ  واتــســاب  تطبيق  عبر 
بالعمل بهذا البرنامج خال تسع 

سنوات.

الــــعــــام 2014  فــــي  أنـــــه  ــر  ــ ــ وذكـ
تـــم تــدشــيــن مــركــز أمـــــراض الـــدم 
الوراثية ليكون أول مركز متكامل 
ــلــــر وهــــو  ــكــ لـــــعـــــاج مـــــرضـــــى الــــســ
البرامج  وتطوير  تحديث  منظور 
الــخــدمــاتــيــة، وتـــم وضـــع بــرنــامــج 
خبراء  مع  مستمر  خبرات  تبادل 
الحاالت  هذه  عاج  في  عالميين 
الخبرات  تــبــادل  ذلــك  مــثــال على 
 KING'S College فــريــق  مـــع 
بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة وتــــبــــادل 
 John مستشفى  مــع  الــخــبــرات 
المتحدة  بــالــواليــات   Hopkins
 ،2015 الـــــعـــــام  فـــــي  ــة  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
العديد  استقطاب  إلى  باإلضافة 
مـــــن الــــخــــبــــرات ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 

الطبيب الزائر. 
ــب رئـــيـــس  ــائــ ــتــــعــــرضــــت نــ واســ
ــدم الـــوراثـــيـــة  ــ ــ لـــجـــنـــة امــــــــراض الـ
الدكتورة رجاء اليوسف العاجات 
ــرة لــــمــــرضــــى الـــســـكـــلـــر،  ــوفــ ــتــ ــمــ الــ
دواء  ــا  ــ ــهـ ــ ــدثـ ــ احـ بــــــــأن  ــة  ــحــ ــوضــ مــ
»االداكفيو« الذي اعتمدته مملكة 
البحرين وتم تسجيله رسميا في 
السكلر  مرضى  لعاج   2021 عــام 
تـــنـــفـــيـــذًا لــلــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
أن  الـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ اهلل.  حـــفـــظـــه 
دولة  اول  تعتبر  البحرين  مملكة 
بعد  الـــدواء  هــذا  وتعتمد  تسجل 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
ويبلغ  العام 2020  فبراير من  في 
من  المستفيدين  المرضى  عــدد 
هذا الــدواء 50 مريضا حتى اآلن 
ضــمــن  تــســتــهــدف  الـــخـــطـــط  وان 

هذا  مــن  لاستفادة  مــرضــى   200
الدواء.

وقــالــت أن قــائــمــة الــعــاجــات 
السلمانية  مجمع  يقدمها  التي 
المرضى  من  الفئة  لهذه  الطبي 
»هــيــدروكــســي  دواء  ايـــضـــا  تــشــمــل 
ــا« الــــذي تـــم تــدشــيــنــه الــعــام  ــوريـ يـ
الـــمـــرضـــى  نـــســـبـــة  ــلـــغـــت  وبـ  1997
المستفيدين من هذا العاج %65 
من إجمالي المرضى المتابعين.

وذكــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــأن الــــــجــــــهــــــود 
إيجابية  نتائج  حققت  المتوالية 
واألداء  الــجــودة  مــؤشــرات  شملت 
ــيـــدة  ــادة الـــرشـ ــيــ ــقــ بـــتـــوجـــيـــهـــات الــ
وجـــهـــود الــطــواقــم الــقــائــمــة على 
مملكة  ونجحت  المرضى،  رعاية 
الـــبـــحـــريـــن فــــي تــخــفــيــض نــســبــة 
ــــدد الــمــصــابــيــن  ــــجـ الــــمــــوالــــيــــد الـ
ــقــــر الــــــــدم الــمــنــجــلــي  بــــمــــرض فــ
وانـــخـــفـــاض  ســـنـــويـــًا   %0.2 إلـــــى 
مــســتــوى ومــؤشــر الــوفــيــات بسبب 
كما   ،%43 بــنــســبــة  ــمـــرض  الـ ــذا  هــ
ــورًا كــبــيــرا  حــقــقــت الــمــمــلــكــة تــــطــ
فــــي عــــــاج األمــــــــــراض الــمــزمــنــة 
تــحــويــل  مـــن خــــال  بــنــســبــة %35 
الــمــرضــى مــن الــعــاج بــاإلبــر إلى 
الـــــعـــــاج عـــــن طــــريــــق األقــــــــراص 
استشعار  اســتــقــرار  إلــى  أدى  مما 
المرضى باآلالم اليومية وتحسن 
ــودة حــيــاتــهــم، مــشــيــرة الــــى ان  ــ جـ
تعكف  الحكومية  المستشفيات 
على تدشين مركز التعلم والبحث 
الــمــتــقــدم بــمــركــز أمــــــراض الـــدم 
إضــافــة جــديــدة  ليشكل  الــوراثــيــة 
ــاءات الــبــحــريــنــيــة  ــفــ ــكــ لــتــعــزيــز الــ
فــي هـــذا الــمــجــال بــمــا يــصــب في 
الــمــرضــى ونــظــرًا ألهمية  خــدمــة 

ــب وتـــعـــزيـــز  ــدريــ ــتــ ــة الــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
الــطــواقــم  عــنــد  العلمية  الــبــحــوث 
تنظيم  تــم  والتمريضية  الطبية 
التدريبية  ــورش  الــ مــن  الــعــشــرات 

والمحاضرات التثقيفية.
أن  بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر  الـــــــــجـــــــــديـــــــــر 
تعكف  الحكومية  المستشفيات 
على تدشين مركز التعلم والبحث 
الــمــتــقــدم بــمــركــز أمــــــراض الـــدم 
إضــافــة جــديــدة  ليشكل  الــوراثــيــة 
في  البحرينية  الكفاءات  لتعزيز 
هذا المجال بما يصب في خدمة 
الـــمـــرضـــى وتـــقـــديـــم أفـــضـــل سبل 

الرعاية الشاملة لهم.
الدكتور  أكد  أخر  ومن جانب 
األمـــراض  مــركــز  أن  طـــوق  جعفر 
زيارة   100 يوميا  يسجل  الوراثية 
خـــال نــوبــتــي الــعــمــل الــتــي تمتد 
ــن الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة صــبــاحــا  مــ
وتستمر لغاية 11 مساء، موضحا 
المعلنة  االحــصــائــيــات  ــر  اخـ ــأن  بـ
مــصــاب   8000 وجـــــود  الــــى  تــشــيــر 
 5000 بينهم  البحرين  فــي  سكلر 
ــجـــات مــجــمــع  مــســجــلــيــن فــــي سـ

السلمانية الطبي..
كــورونــا  فــيــروس  تأثير  وحـــول 
السكلر  مرضى  على   »19 »كوفيد 
البحرين  أن  طـــوق  الــدكــتــور  أكـــد 
انــــجــــزت بــحــثــا طــبــيــا عـــلـــى هـــذه 
الفئة اجراه عضو الفريق الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا د. مناف 
الــقــحــطــانــي يــؤكــد مــن خــالــه ان 
األعراض والمضاعفات للفيروس 
ــاء  ــحـ هــــي نــفــســهــا لــــأفــــراد األصـ
ومرضى السكلر ولم يتم تسجيل 

اي مضاعفات استثنائية.

الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية:

�ل�س���لمانية �أنج���ز 230 بحث���ا طبي���ا خ���ال جائح���ة كورون���ا 

يومي���ا ال�ش���لمانية  ف���ي  للط���وارئ  زي���ارة  و1300  والدة  و25  تنوي���م  حال���ة   120

�لبحري��ن نجح��ت ف��ي خف���ض وفي��ات مر�س��ى �ل�س��كلر بن�س��بة 43% م��ن خ��ال تقدي��م رعاي��ة �س��املة 

اجــتــمــع عــلــي أحـــمـــد أمــيــنــي 
مـــديـــر بــرنــامــج مــكــافــحــة الــعــنــف 
إدارة  فـــي مــقــر  ــا(  ــعـ واإلدمـــــــان )مـ
ــد بــن  ــمــ ــبــــرنــــامــــج بـــعـــائـــشـــة أحــ الــ
الــمــتــابــعــة  إدارة  ــر  مــــديــ حــــاجــــي 
ــمـــركـــز الـــوطـــنـــي  ــالـ والـــتـــثـــقـــيـــف بـ
ــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، بـــحـــضـــور  ــــأمـ لـ
الفريق المختص إلعداد المنهج 
التوعوي والمؤلف من اخصائيي 
برنامج  من  والمنفذين  المناهج 
معا والمختصين بإدارة المتابعة 

والتثقيف.
وخال االجتماع رحب مدير 
برنامج معًا بالحضور، واستعرض 
ــات ذات  ــوعـ ــمـــوضـ الـ الـــعـــديـــد مــــن 
الصلة بالمناهج الجديدة لأمن 
التي  أهميتها  مؤكدًا  السيبراني، 
برنامج  وأهـــداف  رؤيــة  مــن  تنبثق 
معًا، وناقش خال االجتماع أيضًا 
وإدراجـــهـــا  ــدروس  ــ الـ تنفيذ  خــطــة 
لتطبيق  األســاســيــة  اآللــيــة  ضمن 
الـــمـــنـــاهـــج فــــي جــمــيــع الـــمـــراحـــل 
واإلعدادية  )االبتدائية  الدراسية 
مـــــدارس مملكة  فـــي  والـــثـــانـــويـــة( 
الــبــحــريــن خـــال الــعــام الــدراســي 
في  ودورهـــــا   2023-2022 الـــقـــادم 
تحقيق األهداف المرجوة ولتكون 
ضــمــن ســلــم أولــــويــــات الــتــنــفــيــذ، 
جاءت  المناهج  هــذه  أن  موضحًا 
ــًا مـــــن مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
المجتمعية بإشراك الجهات ذات 
الــعــاقــة فـــي تــحــقــيــق بــيــئــة آمــنــة 
شبكات  اســتــخــدام  خــال  للطلبة 
ــزة الــرقــمــيــة  ــ ــهــ ــ ــرنــــت واألجــ ــتــ اإلنــ
على  والتكنولوجية  واإللكترونية 
حــد ســواء بــاإلضــافــة الــى اعتماد 

والتقييم  األداء  قياس  مــؤشــرات 
ــدروس خـــــال فــتــرة  ــ ــلـ ــ الـــــــــدوري لـ
تطويرها  على  للعمل  التطبيق 

بشكل مستمر.
ــا اســـتـــعـــرضـــت  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
عــائــشــة أحــمــد بـــن حــاجــي مــديــر 
إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي  ــ ــأمـ ــ الــــوطــــنــــي لـ
المرحلة األخيرة في إطار العمل 
ــن خـــالـــهـــا تــصــمــيــم  ــم مــ الـــتـــي تــ
الركائز  بحسب  المنهج  ــداد  وإعــ
الـــــ4 وهــــي االتـــصـــال بــمــســؤولــيــة، 
ــل،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــــصـ ــخـ ــ والـ
والــمــواطــنــة الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة 
أهمية  الـــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى 
هذه المبادرة التي تهدف بجانب 
األمن  ثقافة  تعزيز  إلى  التوعية 
المدارس  طلبة  لــدى  السيبراني 
ــن خــــال الـــــــدروس الــتــفــاعــلــيــة  مـ
ــا  ــقــ ــا وفــ ــهــ ــيــــمــ الــــــتــــــي تــــــــم تــــصــــمــ
وتضمين  العالمية  لــلــمــمــارســات 
لكل  المناسبة  التعلم  مخرجات 

فئة عمرية.

ومــــــن خــــــال ورشــــــــة الــعــمــل 
ــم تــقــديــمــهــا  الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي تــ
من  معا  بــرنــامــج  مــن  للمنفذين 
ــر الــخــاجــة  ــواهــ ــيـــدة جــ قـــبـــل الـــسـ
والتوعية  الــتــدريــب  شعبة  رئــيــس 
بـــــــــــإدارة الـــمـــتـــابـــعـــة والـــتـــثـــقـــيـــف 
ــز الــــــوطــــــنــــــي لــــأمــــن  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
ــراض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي تـــــــم اسـ ــ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــــــــــــدروس الـــمـــقـــســـمـــة لــجــمــيــع 
ــراحــــل الــــدراســــيــــة وطـــريـــقـــة  ــمــ الــ
طرحها بمستويات مختلفة فيما 
يــتــعــلــق بــالــمــصــطــلــحــات والــصــور 
والــتــدريــبــات  الصفية  واألنــشــطــة 
مجموعة  ستحقق  التي  العملية 
الــرئــيــســيــة؛ منها  مـــن األهــــــداف 
تــحــديــد مــفــهــوم األمـــــن واألمــــن 
كيفية  على  والتدريب  السيبراني 
والــتــواصــل عبر شبكات  االتــصــال 
اإلنـــتـــرنـــت وتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
بــيــن جميع  الـــفـــروقـــات  تــحــديــد 
التصيد  وأنــــواع  التهديد  أشــكــال 
الرقمي والتنمر اإللكتروني التي 

تتم في الفضاء السيبراني.

�ل�سيبر�ن���ي«   و»�لأم��ن  »مع��ا«  بي��ن  تع���اون 

لتطوي�ر �لمناه�ج ف�ي �لع�ام �لدر��س�ي �لجدي�د
سلوفاكيا  جــمــهــوريــة  وزراء  رئــيــس  نــائــب  غـــادر 
ــارة إلى  زيـ لــه بعد  الــمــرافــق  ستيفن هــولــي والــوفــد 
مملكة البحرين استغرقت ثاثة أيام اطلع خالها 
على تجربة مملكة البحرين في عدد من المجاالت 
مــنــهــا الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة والــعــمــل 

البلدي.
ــد الــتــقــى الــوفــد الــســلــوفــاكــي خـــال زيــارتــه  وقـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  البحرين  لمملكة 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس  ســلــمــان بـ
ــبـــداهلل آل  مــجــلــس الــــــــوزراء، والــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـ
البنية  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
التحتية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
وائـــل بن  والــمــهــنــدس  الــوطــنــي  المالية واالقــتــصــاد 
ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وآمنة 
والتخطيط  اإلســكــان  وزيـــرة  الرميحي  أحمد  بنت 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  سلمان  والشيخ  العمراني، 
رئيس  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز  رئيس 
والسيد  الــعــقــاري  التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس 
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس  الــقــائــد  مــحــمــد عــلــي 
المعلومات والحكومة اإللكترونية كما التقى عددا 

من مسؤولي الحكومة.
السلوفاكي  الــوفــد  مــودعــي  مــقــدمــة  فــي  وكــــان 
المهندس وائل بن ناصر المبارك الذي شدد على 
البلدين  بــيــن  الثنائية  الــعــاقــات  تــعــزيــز  اســتــمــرار 
مع  يــتــوازى  وبما  الــمــجــاالت،  فــي شتى  الصديقين 
التنمية  تــحــقــيــق  فـــي  الــصــديــقــيــن  الــبــلــديــن  رؤيــــة 
مع  وينسجم  الــمــســتــدامــة،  والــحــضــريــة  العمرانية 
التخطيط  مــجــاالت  فــي  الــدولــيــة  المعايير  أعــلــى 

العمراني والعمل البلدي.
وزراء جمهورية  رئيس  نائب  أعــرب  جانبه،  من 
سلوفاكيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه 

البلدين  بين  والــتــعــاون  الــصــداقــة  عــاقــات  بتعزيز 
بما يحقق المصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار، كما تقدم 
البحرين على  إلى حكومة مملكة  بالشكر الجزيل 
حسن الضيافة واالستقبال، مشيدا بتجارب مملكة 
البحرين في شتى المجاالت التنموية والحضارية.

وكان الوفد السلوفاكي قد ضم كل من ستيفان 
هولي نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، ومارتن 
والــبــنــاء،  الــخــاص  التخطيط  هيئة  رئــيــس  هيبكي 
وفيكتور أوكاي أمين عام الهيئة للتخطيط الخاص 
وزراء  رئيس  نائب  كــرازس مستشار  وبافول  والبناء، 
إدارة  من  هيلسيكوفا  ودانييا  سلوفاكيا،  جمهورية 
رئيس  نــائــب  بمكتب  واالستراتيجيات  التخطيط 
الــوزراء، وسوزانا كارلوفسكا من مكتب نائب رئيس 
الوزراء، وإيغور هايدوسك سفير جمهورية  مجلس 

سلوفاكيا لدى مملكة البحرين.

نائ��ب رئي���ض وزر�ء �س��لوفاكيا ي�س��يد بتجرب��ة  

و�لح�ساري�ة �لتنموي�ة  �لمج�الت  ف�ي  �لبحري�ن 

 :2022 لعام  شعارها  السكلر  مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية  أطلقت 
»نحُن We«، في اليوم الدولي للتوعية بالخلية المنجلية »السكلر« الموافق 
في طريق  واالستمرار  العزيمة  معان  والــذي يحمل  عــام،  كل  يونيو من   19
المنجلية كجماعة تملك من  الخلية  ويعبر عن محاربي  والتميز،  النجاح 
كمجموعة  المنجلية  الخلية  بمحاربي  والتعريف  العالية،  والقيم  اإلرث 
قوية جًدا وناجحة بعيًدا عن صورة الضعف التي يتخيلها البعض لمحاربي 

السكلر.
وبــالــتــزامــن مــع شــعــار نــحــن، أعــلــنــت الــجــمــعــيــة بــأنــهــا فــي طـــور العمل 
البحرين  في  السكلر  محاربي  لتكريم  والمهني  الوظيفي  للتميز  درع  على 
المتميزون في مواقع عملهم، تيمًنا بأحد محاربي السكلر المتميزون مهنًيا 

والمتفانون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
الــبــحــريــن لرعاية  الــعــام لجمعية  أكـــدَّ األمــيــن  وعــطــًفــا عــلــى مــا ســبــق 
مًعا  النجاح  قررنا  نحن  وقيمتها،  هويتنا  عن  تعبر  »نحن  السكلر:  مرضى 
يدا بيد وبرؤى موحدة، نحن نشارك المؤسسة الصحية في تطوير الرعاية 

الصحية«.
وأكدَّ الكاظم بأن البحرين أصبحت اليوم تقود العالم في رعاية مريض 
السكلر وتؤثر في حياة 27 مليون فرد مصاب بالسكلر حول العالم، إذ أثمر 
برئاسة صاحب  الموقرة  والحكومة  الرشيدة  القيادة  المتواصل من  الدعم 
بأن  ورعـــاه،  اهلل  حفظه  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
تكون التجربة البحرينية نموذًجا يتم استنساخه في دول العالم لما حققته 
الريادي في تحفيز صناع  الدور  من نجاح على مختلف األصعدة، السيما 
الدواء على إنتاج ادوية جديدة بعد انقطاع دام عشرون عاما، حيث أصبحت 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  بعد  العالم  في  الثانية  الدولة  البحرين 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  توجيه  بعد  كريزانليزوماب  دواء  واستخدام  توفير 

الوزراء الداعم األول لمريض الخلية في البحرين.
لدى  الخيارات  تنويع  الــى  التي سعت  الــدول  أول  »البحرين من  وقــال: 
ولي  ـــه سمو  وجَّ العاجية، حيث  الــخــيــارات  مــن  توفير حــزمــة  فــي  االطــبــاء 
مريض  رعــايــة  فــي  للتميز  مــركــزا  البحرين  لتحويل  ــوزراء  الــ رئــيــس  العهد 
السكلر، في موقف يعبر عن االهتمام والشجاعه في تغيير الفهم العالمي 
لمرض الخلية المنجلية، وأضاف: »تأثيرنا اليوم لم يعد محلًيا أو إقليمًيا، 
بل تسعى البحرين جاهدة لمنع الكارثة االنسانية التي قد تحدث في 2030 
حيث اكدت حتمية موت 75% من االطفال المصابين قبل بلوغ الخامسة«.

بف�سل قيادة ترعى �لمري�ض.. �لبحرين 

�ل�سكلر مري�ض  رعاية  في  �لعالم  تقود 
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299309
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
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جاء ذلك لدى زيارته مدرسة 
لــلــبــنــات،  اإلعــــــداديــــــة  ــوم  ــثـ ــلـ كـ أم 
مــدرســة مطبقة  أول  تــعــد  والــتــي 
ــراب الــتــوحــد  ــ ــطـ ــ لـــدمـــج فـــئـــة اضـ
اإلعدادية  المرحلة  مستوى  على 
تجربتها  على  اّطلع  حيث  بنات، 
تدشينها  منذ  الــمــجــال،  هــذا  فــي 
المنصرم  الــدراســي  الــعــام  مطلع 
2022/2021، من خالل تخصيص 
صـــف خــــاص لــهــذه الــفــئــة، يضم 
معلمات   3 بـــإشـــراف  طــالــبــات،   5

مؤهالت.
واّطـــلـــع الـــوزيـــر عــلــى نــمــوذج 
ــمـــدرجـــات  ــبـــات الـ ــالـ إلحــــــدى الـــطـ
ــج، والـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـ

حــقــقــت تـــطـــورًا مــلــفــتــًا فـــي فــتــرة 
قـــيـــاســـيـــة، وخــــاصــــًة فــــي مـــهـــارات 
الــلــغــتــيــن الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة، 
النموذجية  البيئة  وذلــك في ظل 
الــتــي يــوفــرهــا صــف الــتــوحــد، من 
حيث تقسيمه إلى عدد من األركان 
ــقـــدرات واحــتــيــاجــات  الــمــراعــيــة لـ
للعمل  والمخصصة  الــطــالــبــات، 
الــجــمــاعــي، والـــتـــدريـــس الـــفـــردي، 
ــقــــراءة،  ــادي، والــ ــمـ ــتـ والــعــمــل االعـ
ــل  ــائـ ــوسـ ــع تـــوفـــيـــر األلــــعــــاب والـ مــ

التعليمية الالزمة في كل ركن.
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت مــديــرة 
األنصاري  محمد  نجاة  المدرسة 
ــذه  ــهـ ــبــــة لـ ــيــ ــج الــــطــ ــائــ ــتــ ــنــ إلــــــــى الــ

التجربة، والتي أكدتها انطباعات 
ــم الــعــمــل  ــيــــاء األمـــــــور، فــقــد تـ أولــ
ــدءًا  ــ ــ ــلـــمـــي مـــــــــــدروس، بـ بـــشـــكـــل عـ
العام  بداية  الطالبات  بتشخيص 

الدراسي، ومن ثم إعداد الخطط 
لهن،  المناسبة  الفردية  التربوية 
ووضع الجدول المناسب لنظامي 
الـــحـــضـــور الــفــعــلــي والــتــعــّلــم عن 

الهجين  التدريس  واعتماد  بعد، 
طالبة،  لكل  الــفــرديــة  والحصص 
األنشطة  حصص  الــى  باإلضافة 
التي تطّور من مهارات الطالبات.

وزير التربية: نتائج م�شرفة لدمج طلبة التوحد في المرحلة الإعدادية

} وزير التربية لدى زيارته مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات.

أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم 
القابلين للتعّلم في  أن سياسة دمج ذوي االحتياجات الخاصة 
المدارس الحكومية مستمرة في نتائجها المشرفة على صعيد 
تجربة  تعد  إذ  التوحد،  اضطراب  أهمها  ومــن  الفئات،  مختلف 
دمج هذه الفئة ضمن أبرز التجارب التعليمية الناجحة بمملكة 
بعد  اإلعــداديــة،  المرحلة  إلى  بها  االنتقال  تم  والتي  البحرين، 

تميزها في المرحلة االبتدائية.

المجلة  نشرتها  حديثة  دراســـة  أكــدت 
 )Cities( الــحــضــريــة  لــلــســيــاســة  الـــدولـــيـــة 
تواصل  أن   sciencedirect.com موقع  عبر 
للمقترحات  الوطني  النظام  عبر  األفـــراد 
والشكاوى »تواصل« ساعدهم في الحصول 
عـــلـــى خــــدمــــات حـــكـــومـــيـــة أفــــضــــل، ومــكــن 

الجهات الحكومية من تطوير خدماتها.
وركزت الدراسة للباحث محمد أحمد 
ــوان »كـــيـــف تــقــدم  ــنـ ــعـ مــهــنــا الــبــوعــيــنــيــن بـ
االتــــصــــاالت الــرقــمــيــة خـــدمـــات حــكــومــيــة 
البحرين«  تواصل في  تقييم نظام  أفضل: 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة االتــــصــــال كــعــنــصــر يــســاعــد 
المواطنين  مع  التفاعل  على  الحكومات 
والــمــقــيــمــيــن حــــول الــقــضــايــا والـــمـــبـــادرات 
ــتــــي تــنــفــذهــا  واإلنـــــــجـــــــازات والــــخــــطــــط الــ
وتبنتها، في الوقت الذي يتنامي التحدي 
في  والمتمثل  العالم  بــلــدان  يــواجــه  الــذي 
الحكومية  الــخــدمــات  مــن  الــمــزيــد  تــوفــيــر 
عــاّم  إنــفــاق  على  الــحــفــاظ  مــع  وتحسينها 
أقل، وذلك من خالل دراسة تجربة مملكة 
الذي  »تــواصــل«  نظام  خــالل  من  البحرين 
إنــشــاء  بــهــدف  يــنــايــر 2014،  فــي 11  أطــلــق 
قـــنـــاة إلــكــتــرونــيــة تــســهــل االتـــصـــال ثــنــائــي 
الحكومية  والجهات  األفـــراد  بين  االتــجــاه 
ــتــــرحــــات وشـــــكـــــاوى  ــقــ ــلــــمــ ــة لــ ــابــ ــجــ ــتــ لــــالســ

واستفسارات المواطنين والمقيمين.
»تواصل«  نظام  أن  الــدراســة  وأوضحت 

يخلق قناة اتصال مباشرة بين المواطنين 
ــر ضـــــــروري لــتــعــزيــز  ــ ــو أمـ ــ ــة، وهـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث أشار 
الــبــنــك  عـــن  الـــصـــادر   CommGAP تــقــريــر 
الـــدولـــي إلــــى أن »الــــقــــدرة عــلــى الــتــواصــل 
بشكل فعال هي وظيفة أساسية للحكومة 
الــحــديــثــة وتــعــزز االتـــصـــال الــفــعــال ثنائي 
ــاه بــيــن الــحــكــومــة والـــجـــمـــهـــور من  ــجــ االتــ

احتمالية تحقيق نتائج الحكم الرشيد«.
ــائــــج الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن  ــتــ وأشـــــــــــارت نــ
النظام  أن  يرون  تواصل  نظام  مستخدمي 
المطلوبة  والــخــطــوات  االســتــخــدام،  سهل 
االعــتــمــاد  ويمكنهم  قــلــيــلــة،  تعتبر  لــذلــك 
أو  شــــكــــوى  أي  لـــتـــقـــديـــم  الــــنــــظــــام  ــلــــى  عــ
يمّكن  النظام  أن  كما  اقتراح،  أو  استفسار 
مستخدميه من توفير المعلومات الكافية، 
مــن خالله  الــمــقــدمــة  الــمــعــلــومــات  وتعتبر 
أن مستخدمي  كــمــا  الــفــهــم،  وســهــلــة  آمــنــة 
ــون اآلخــــريــــن بــاســتــخــدام  ــل« يـــوصـ ــواصــ »تــ
الــنــظــام ألنـــه مــالئــم لــهــم ويــوفــر إمــكــانــات 
مــفــيــدة وأنــهــم يــســتــخــدمــون الــنــظــام كلما 

احتاجوا إلى ذلك.
بينت  النظام،  وحول رضا مستخدمي 
استخدامهم  يعتبرون  االفـــراد  أن  النتائج 
وأنهم  سليمًا،  قـــرارًا  كــان  »تــواصــل«  لنظام 
ــدام تــطــبــيــق الــهــاتــف  ــخـ ــتـ راضــــــون عـــن اسـ
الــذكــي للنظام وعـــن جـــودة مــوقــع تــواصــل 

أوضــحــت  الــنــتــائــج  أن  كــمــا  الــنــظــام،  وأداء 
أن  يعتقدون  تواصل  نظام  مستخدمي  أن 
ويمّكن  والعناء،  الجهد  من  يقلل  النظام 
ــن تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــ مـــتـــخـــذي الـــــقـــــرار مـ
التحسين والتطوير للخدمات الحكومية، 
ويحسن  المستخدمين،  وقـــت  يضيع  وال 
التكاليف  ويـــوفـــر  الــحــكــومــيــة،  الــخــدمــات 

المالية على المستخدمين.
الرئيسية للدراسة من  النتائج  وأكدت 
ووجهات  الصافية  التأثيرات  قياس  خالل 
نظر مستخدمي »تواصل« أن االتصال من 
خالل النظام يساعدهم في الحصول على 
الجهات  ويمكن  أفــضــل  حكومية  خــدمــات 
الــحــكــومــيــة مـــن تــطــويــر خــدمــاتــهــا، حيث 
ــة أن اســتــخــدام الــحــكــومــات  ــدراسـ بــيــنــت الـ
لــلــحــلــول الــرقــمــيــة لــتــوفــيــر الــتــواصــل مع 
ــراد يــســاعــد عــلــى تــحــســيــن خــدمــاتــهــا  ــ األفــ
األفـــــــراد  وأن  عـــلـــيـــهـــا،  الـــحـــصـــول  وطـــــــرق 
بشكل  حكوماتهم  مــع  بالتواصل  يرغبون 

أكبر وبطرق متعددة.
الدراسة  أوضحت  متصل،  سياق  وفــي 
أن نـــظـــام )تــــواصــــل( يـــوفـــر مـــيـــزة إضــافــيــة 
يؤثر  ما  الحكومات،  من  العديد  تفتقدها 
الــخــدمــات  وتــطــويــر  التنمية  عملية  عــلــى 
الحكومية، حيث بينت أن أسلوب الحكومات 
في التواصل مع األفــراد ال يــزال يركز في 
الــغــالــب عــلــى نــقــل الــمــعــلــومــات مــن طــرف 

واحــد )اتــصــال أحـــادي االتــجــاه(، واألفـــراد 
هم مجرد متلقين للمعلومات أو الرسائل. 
الثنائي االتجاه -كما هو  أما في االتصال 
الحال عبر نظام »تواصل«- يمكن لألفراد 
»المرسل«،  دور  وأخذ  االتصال  عملية  بدء 
حيث يمكنهم التعبير عن رأيهم. ويساعد 
ذلـــك عــلــى تــقــديــم تــأكــيــد أن الــرســالــة )أو 
وإلــى  عليها،  الحصول  تــم  قــد  الــخــدمــات( 
أي مدى تم قبولها ورفضها، وكذلك، لماذا 
وماذا يريد المتلقي )األفراد(. في النهاية، 
يــســمــح لــلــحــكــومــات بــتــصــحــيــح األخـــطـــاء 

ومعالجة عوامل وأسباب القصور.
وبــــاالعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
ولتحسين  »تــواصــل«،  نظام  عبر  البحرين 
ــــي الـــمـــمـــارســـة  الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فـ
ضرورة  الدراسة  أكــدت  والدولية،  المحلية 
اتــصــال ثنائية  قــنــوات  الــحــكــومــات  تــوفــيــر 
االتـــــجـــــاه حـــديـــثـــة ومـــتـــنـــوعـــة لـــلـــتـــواصـــل 
مـــع شــعــوبــهــا، وتــنــفــيــذ هــيــاكــل تــســمــح لها 
ــاوى  ــكــ ــات وشــ ــن مــــالحــــظــ ــ ــادة مـ ــفــ ــتــ ــاالســ بــ
األفراد في تطوير الخدمات التي تقدمها، 
وينبغي أن تكون مالحظات األفراد أساسا 
على  عــالوة  المقدمة.  الــخــدمــات  لتطوير 
الدراسة على ضــرورة تطبيق  ذلك، شددت 
تواصل  في  الحديثة  التقنيات  واستخدام 
الحكومات مع األفراد لتوفر مزايا إضافية 

وتسهل عملية االتصال الثنائي االتجاه.

} محمد أحمد مهنا البوعينين.

الح�شول  الم�شتخدمين في  �شاعد  »توا�شل«  درا�شة علمية حديثة: نظام 

على خدمات حكومية اأف�شل ومّكن الجهات الحكومية من تطوير خدماتها

أكــــد رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج 
الـــــعـــــربـــــي الــــــدكــــــتــــــور خـــــالـــــد بــن 
عبدالرحمن العوهلي خالل حفل 
افتتاح يوم البحث العلمي في كلية 
الدراسات العليا أن البحث العلمي 
لالبتكار.  الرئيسي  المحرك  هــو 
وقال إن جامعة الخليجي العربي 
هويتها  تأكيد  على  يوم  كل  تعمل 
بــوصــفــهــا جــامــعــة بــحــثــيــة قــائــمــة 
ــذا خــصــصــت %3  عــلــى االبــتــكــار، لـ
لألبحاث  ميزانياتها  مجمل  مــن 
العلمية والمختبرات المخصصة 
ــارب الــتــطــبــيــقــيــة.  ــجـ ــتـ ــراء الـ ــ ــ إلجـ
ــة عــن  ــعــ ــامــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ ــف رئـ ــ ــشـ ــ وكـ
الجديدة  المشاريع  مجموعة من 
مــــن أبـــــرزهـــــا مــخــتــبــر الــتــخــمــيــر 
الحيوي الذي سينعكس في تكاثر 
بحوث  فــي  المستخدمة  الخاليا 
وتقنيات  الحيوية،  األدويـــة  انــتــاج 
الطاقة الحيوية، وتأسيس مختبر 
الــدراســات  الــنــفــس فــي كلية  عــلــم 
التجديدي  الطب  ومركز  العليا، 
على  القائمة  بالعالجات  المعني 
وإعــادة هندسة  الجذعية  الخاليا 

الجينات. 
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عـــرض 
رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
الــدكــتــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
في  النوعية  المنجزات  العوهلي 
ــاث الــعــلــمــيــة الــتــي  مـــجـــال األبــــحــ

العربي  الخليج  جــامــعــة  نجحت 
ــي تــحــقــيــقــهــا خـــــالل الـــســـنـــوات  فــ
ــة، مـــبـــيـــنـــًا أنـــــه نـــشـــر مــا  ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
العام  في  بحثًا علميا   224 يعادل 
من  أكثر   ،2021-2020 األكاديمي 
مجالت  فــي  نــشــر   )%59( نصفها 
المستوى  رفيعة  محكمة  علمية 
)Q1 و Q2(. وفي عام 2022-2021 
تمكنت الجامعة حتى تاريخه من 
 )%66( مــن  أكــثــر  بــحــثــًا،   181 نشر 
 &  Q1( مــجــالت  فــي  منشور  منها 
مــؤخــرًا  الــجــامــعــة  وعـــقـــدت   .)Q2
عــــددًا مــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون مع 

ــيــــة، فــي  جـــهـــات صـــنـــاعـــيـــة وخــــدمــ
الذكية،  الــزراعــة  تقنيات  مجاالت 
وإنــتــاج  الــمــائــيــة،  الـــمـــوارد  وإدارة 
األدويــــــــــــــــة، مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 

وعالمية. 
استعرض  آخـــر،  صعيد  على 
رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
أبـــــرز الـــخـــطـــوط االســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا الــجــامــعــة، 
تقود  الــتــي  األبــحــاث  إنــتــاج  منها 
األهــداف  على  والتركيز  االبتكار، 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة ومـــن ثــم صـــوغ الــبــرامــج 

ــاث والــمــشــاريــع الــتــي من  واألبـــحـ
عملية  تــرجــمــة  تــمــثــل  أن  شــأنــهــا 

لهذه االستراتيجية. 
ــال عــمــيــد كلية  مــن جــانــبــه قـ
الدكتور  األستاذ  العليا  الدراسات 
كــلــيــة  إن  ــيــــد  ــامــ ــمــــحــ الــ اســــــعــــــود 
الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا تـــعـــمـــل عــلــى 
التي  التطبيقية  األبــحــاث  تعزيز 
تـــقـــود إلــــى تــحــويــل الــمــخــرجــات 
البحثية إلى صناعات تكنولوجية 
في  التنمية  عجلة  تــقــود  نــاشــئــة 
ــيـــج الـــعـــربـــي،  ــلـ مـــجـــتـــمـــعـــات الـــخـ
والــتــركــيــز عــلــى نــوعــيــة األبــحــاث، 

الحقول  بين  البينية  واألبــحــاث 
مشيرًا  كميتها،  وليس  المعرفية 
ــى أن الــعــديــد مـــن اإلنـــجـــازات  إلــ
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت خــــــــالل الــــعــــام 
كلية  فــي   2022-2021 األكــاديــمــي 
الــــدراســــات الــعــلــيــا مــنــهــا تــقــديــم 
طلب للحصول على براءة اختراع 
المصنفة  األبــحــاث  نسبة  وتــطــور 
 %19.5 ــن  مــ  )Q1( مـــجـــالت  ــي  فــ
األبــحــاث  مــن مجمل   %38.1 إلــى 
الــمــنــشــورة وهــــو مـــا يــشــكــل زيــــادة 
بمقدار الضعف تقريبًا عن العام 

األكاديمي 2021-2020.

66% م�ن اأبح�اث جامع�ة الخلي�ج العرب�ي �شم�ن الت�شني�ف الأول عالمي�ا 

} خالل حفل افتتاح يوم البحث العلمي في جامعة الخليج العربي.

وزيـــر شــؤون  الــمــؤيــد  بــن توفيق  أيــمــن  اجتمع 
غيلين  مــاورو  البروفيسور  مع  والرياضة،  الشباب 
جــامــعــة  فـــي   )Judge Business School( عــمــيــد 
كامبريدج، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن 

بعد.
وفــي بــدايــة الــلــقــاء أشـــاد وزيـــر شـــؤون الشباب 
والرياضة بما تتمتع به الجامعة من تاريخ متميز 
ــالوة عــلــى تــخــريــجــهــا  ــ وســمــعــة عــالــمــيــة رائـــــــدة، عـ
يمتلكون  الــذيــن  والــطــالــبــات  الطلبة  مــن  دفــعــات 
خبرات ومهارات متميزة مؤكدا أهمية التعاون بين 

الجانبين في مجال دعم الشباب. 

غيلين  مـــاورو  البروفيسور  أشــاد  جانبه،  ومــن 
بــالــســمــعــة الـــطـــيـــبـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا الــحــركــة 
نتائج  وتحقيقها  البحرين  مملكة  في  التعليمية 
مشيدا  العالمي،  المستوى  على  متقدمة  ومراكز 
ــبـــاب فــي  ــاع الـــشـ ــطـ ــي حــقــقــهــا قـ ــتـ بــــاإلنــــجــــازات الـ

المملكة. 
وخـــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث وزيـــــر شـــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة مع عميد كلية إدارة األعمال في جامعة 
كامبريدج التعاون في المجال الشبابي واالستفادة 
بــرامــج مشتركة  تقديم  فــي  الجامعة  خــبــرات  مــن 

تسهم في االرتقاء بمهارات الشباب البحريني. 

اإلدارة  مــــن  ــــد  وفـ ــارك  ــ شــ
الــعــامــة لــلــشــرطــة الــنــســائــيــة 
بـــرئـــاســـة الــعــمــيــد مــنــى علي 
عــــبــــدالــــرحــــيــــم مـــــديـــــر عــــام 
لــلــشــرطــة  الــــعــــامــــة  اإلدارة 
العقيد  وعــضــويــة  الــنــســائــيــة، 
مركز  رئيس  الــبــردولــي  مريم 
رعــايــة األحـــــداث، فــي أعــمــال 
السادس  اإلقليمي  الملتقى 
 2022 الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــرأة  ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ لــ
المستدامة  »التنمية  بعنوان 
ما  االجتماعية  والمسؤولية 
أقيم  والــذي   ،»19 كوفيد  بعد 
ــي تــحــت رعــايــة  فـــي إمـــــارة دبــ

ــارك  ــبـ ــــن مـ ــان بـ ــيـ ــهـ ــخ نـ ــيـ ــشـ الـ
الــتــســامــح  وزيـــــــر  ــان  ــيـ ــهـ نـ آل 
والــتــعــايــش بـــدولـــة اإلمـــــارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
ويــــــســــــعــــــى الــــمــــلــــتــــقــــى، 
لتدعيم دور المرأة وشراكتها 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق مــــســــؤولــــيــــة 
شاملة،  وتــنــمــويــة  مجتمعية 
ــل  ــة ألهــ ــ ــرصـ ــ ــر فـ ــبـ ــتـ ــعـ ــا يـ ــمــ كــ
االخـــــــتـــــــصـــــــاص لـــمـــنـــاقـــشـــة 
ــر ارتـــبـــاطـــا  ــ ــثـ ــ الـــقـــضـــايـــا األكـ
النمو  وتوجيه  الناس  بحياة 
واالستدامة،  اإلنتاجية  نحو 
لتعزيز  سعيًا  العمل  وتسريع 

ــيــــة عــلــى  ــاهــ ــرفــ ــادة والــ ــعــ ــســ الــ
أنه  ولتأكيد  األصــعــدة،  كــافــة 
فــاعــل  دور  دون  اســـتـــدامـــة  ال 
لــلــنــســاء کرائـــــدات أســاســيــات 
للتغيير اإليجابي، وال تنمية 
تـــوافـــق  وال  مـــســـؤولـــيـــة،  دون 

بدون تسامح.
وفـــي خــتــام الــمــلــتــقــى تم 
اإلدارة  عــــــام  ــر  ــديــ مــ تـــكـــريـــم 
الــعــامــة لــلــشــرطــة الــنــســائــيــة 
الشخصيات  مــن  عــدد  ضمن 
بدرع  الملتقى  في  المشاركة 
مجلس  مــن  الــمــقــدم  التميز 

المرأة العربية.

ضمن المبادرة الوطنية للتشجير، أعلن مدير 
عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد الَسهلي 
ــادرة مــشــتــركــة مـــع الــوكــالــة الــمــســاعــدة  ــبـ تــنــفــيــذ مـ
للصرف الصحي بوزارة األشغال لتشجير محطات 
العاصمة  محافظة  في  الواقعة  الصحي  الصرف 
باستخدام  ســتــرة(  وشــمــال  والمعامير  )توبلي  فــي 

المياه المعالجة.
جـــاء ذلـــك خـــالل تــدشــيــن الــمــبــادرة الــزراعــيــة 
ــل مــحــطــة تــوبــلــي لــلــصــرف الــصــحــي بحضور  داخــ
فــــي وزارة  الـــصـــحـــي  لـــلـــصـــرف  الـــمـــســـاعـــد  الـــوكـــيـــل 
األشـــغـــال الــمــهــنــدس فــتــحــي الـــفـــارع ورئــيــس قسم 
المنتزهات والحدائق في أمانة العاصمة المهندس 

أحمد شويطر وعدد من المسؤولين.
ــادرة  ــبـ ــمـ الـ هـــــذه  أن  إلـــــى  الـــَســـهـــلـــي  م.  وأشـــــــار 
الخضراء  الرقعة  في  التوسع  إلى  تهدف  الزراعية 
والمحافظة على المخزون المائي باستخدام مياه 
التشجير  عملية  فــي  المعالجة  الصحي  الــصــرف 
مصادر  من  مصدرا  لكونه  المثمرة  غير  لألشجار 

المياه غير التقليدية التي أثبتت كفاءتها كبدائل 
وذلك  المياه،  نقص  مشكلة  على  للتغلب  ناجحة 
المياه  جــودة  ومعايير  مواصفات  لكفاءة  انعكاسا 

المعالجة بمملكة البحرين.
وأكمل م. الَسهلي أنه تم اختيار محطة توبلي 
للصرف الصحي لتنفيذ المبادرة الزراعية لتعزيز 
االعتبارات البيئية الممتثلة في تحسين الظروف 
الــمــنــاخــيــة عـــن طـــريـــق زراعــــــة 1300 مـــن أشــجــار 
)الــنــيــم( الــتــي مـــن الــمــؤمــل أن تــســهــم فـــي تقليل 
المياه  معالجة  عمليات  عــن  الناتجة  االنبعاثات 
المنتشرة في الموقع الى جانب نشر عبق األشجار 
بأنها  أيــضــا  تتصف  والــتــي  النوعية  لــهــذه  المميز 
سريعة النمو وكثيفة الظل ودائمة االخضرار، وهي 
 16 بين  ما  إلى  ارتفاعها  بكثافة حيث يصل  تنمو 
و25 مترًا وتنمو لتصل إلى أربعة أمتار في غضون 
الــزراعــة ستشمل كال من  أن  واحـــدة، مضيفا  سنة 
الصحي ومحطة سترة  للصرف  المعامير  محطة 

للصرف الصحي.

} مدير عام أمانة العاصمة خالل تدشين المبادرة الزراعية.
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كتبت: فاطمة علي
ــنـــفـــيـــذي  ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ أكــــــــد الـ
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــد مـــحـــمـــد األنـــــــصـــــــاري أن  ــ ــمـ ــ أحـ
خدمات  يقدم  السلمانية  مجمع 
وفق  الــثــانــويــة،  الصحية  الــرعــايــة 
وأكثرها  الممكنة،  أرقى األساليب 
اجنحة  تسجل  إذ  وفعالية  كفاءة 
يوميا  حالة   120 إدخــال  المجمع 
والدة   25 تسجيل  الــى  بــاالضــافــة 
والــتــولــيــد يوميا  الــنــســاء  بــوحــدة 
كـــذلـــك تــشــهــد وحــــــدة الــــحــــوادث 
حـــالـــة   1300 زيـــــــــارة  والـــــــطـــــــوارئ 

مرضية يوميا. 
وأوضح االنصاري بأن مجمع 
مــركــزا  يشكل  الــطــبــي  السلمانية 
تــعــلــيــمــيــا وبــحــثــيــا لــلــمــخــتــصــيــن 
انـــجـــز ما  فـــي مـــجـــال الــصــحــة إذ 
بــحــثــا عــلــمــيــا خــال  يـــقـــارب 230 
الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــن وتـــحـــديـــدا 
الى  مشيرا  كورونا،  خال جائحة 
مختلف  تناولت  البحوث  تلك  أن 
الطبية،  والتخصصات  المجاالت 
بـــأن  الــعــلــيــا  اإلدارة  مــــن  ــا  ــانـ ــمـ ايـ
دورًا مهمًا  تلعب  الطبية  االبحاث 
الصحية  الـــمـــؤثـــرات  تــحــديــد  فـــي 
بـــرامـــج وخـــطـــط صحية  وإيـــجـــاد 
تسهم في تحقيق أفضل األساليب 
للممارسات الطبية المهنية التي 
الصحية  ســيــاســاتــهــا  فـــي  تــســتــنــد 
عــلــى الــطــب الــمــبــنــي عــلــى األدلـــة 

والبراهين.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  وقـــــــال الــــرئــ
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــات الــــحــ ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ ــلــ لــ
خـــــال لـــقـــائـــه بــمــمــثــلــي االعـــــام 
مملكة  أن  الــمــحــلــيــة  والـــصـــحـــف 
صاحب  برئاسة  اثبتت  البحرين 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد  بــن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء خـــال  رئــ
إدارة  على  قدرتها  كــورونــا  جائحة 
وكفاءة  بــجــدراة  الطبية  المحاور 
عالمية  بــإشــادة  حظيت  إذ  عالية 
وإقليمية، مشيرا الى أن التغيرات 
الــقــطــاع الصحي  بــهــا  الــتــي يــمــر 
التمهيدية  المرحلة  تعد  حاليا 
والذي  الصحي  الضمان  لتطبيق 
ــريــــن مــن  ــبــــحــ ــى مـــمـــلـــكـــة الــ ــعـ ــسـ تـ
وجــودة  بمستوى  لارتقاء  خاله 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــمــقــدمــة 
موضحا  والمقيمين،  للمواطنين 
الــصــحــي سيمكن  الـــضـــمـــان  بــــأن 
الخدمات  تلقي  مــن  المواطنين 
المستشفيات  كــافــة  فــي  الــثــانــويــة 
ــي »الــســلــمــانــيــة ـ  ــ الــحــكــومــيــة وهـ
ــي«  ــعـ ــامـ ــجـ الــــعــــســــكــــري وحــــمــــد الـ

ــى تــكــفــل الــحــكــومــة  بـــاإلضـــافـــة الــ
تلقي  في  للراغبين  معنية  بنسب 
الــقــطــاع  مستشفيات  فــي  الــعــاج 

الخاص.
وأشار الى أن مملكة البحرين 
ــة لـــتـــوفـــيـــر  ــغــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــمــ ــي أهــ ــ ــولـ ــ تـ
الخدمات الصحية وتعزيز الوعي 
الصحي، وتعد المملكة في طليعة 
الدول التي حققت منجزات كبيرة 
المستدامة  التنمية  صعيد  على 
لصحة  القصوى  األهمية  وإيـــاء 
ــيـــق  ــقـ وســـــــامـــــــة الــــجــــمــــيــــع وتـــحـ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــحـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـ
لجميع السكان، مؤكدا أن القطاع 
ــي الــمــمــلــكــة يــحــظــى  الـــصـــحـــي فــ
بدعم كبير ورعاية كبيرة من لدن 
الــجــالــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
كريمة  وبـــمـــؤازرة  المعظم  الــبــاد 
الملكي  السمو  صــاحــب  لــدن  مــن 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الــســكــلــر من  مــلــف  ان  وقـــــال 
تتبناها  الــتــي  الصحية  الملفات 
وضمن  الحكومية  المستشفيات 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الـــســـبـــع والـــتـــي 
تــشــمــل الــــطــــوارئ والــتــخــصــصــات 
اعـــــــــداد  أن  مـــــــؤكـــــــدا  االخــــــــــــــــرى، 
حاالت  تسجيل  تشهد  المصابين 
الطبية  الــحــلــول  أن  بــيــد  جــديــدة 
متاحة لتفادي والدة اجنة مصابة 
ومنها اختيار االجنة الغير مصابة 
وهـــو امـــر مــبــاح شـــرع ومــطــبــق في 
ــيــــة، مـــفـــيـــدا بـــأن  الـــــــدول االســــامــ
االعام  على  يعولون  المختصين 
المجتمع  فــي  الــتــوعــيــة  نــشــر  فــي 
بــهــذا الــشــأن، مــوضــحــا بـــأن مركز 
ــة بــمــجــمــع  ــ ــيــ ــ ــوراثــ ــ األمــــــــــــراض الــ
استيعابية  طاقة  يوفر  السلمانية 
منها  ســـريـــراَ   90 سريرا,   135 لــــ 
للذكور بواقع 65 سريرا للتنويم و 
17 في قسم الحاالت المستعجلة 
ــة إلــــى 4  ــافـ ــة بـــاإلضـ ــارئـ غــيــر الـــطـ
ــرة فــي غـــرف الــعــنــايــة الــمــركــزة  اسـ
فــــــي الــــــــطــــــــوارئ وفــــيــــمــــا يــخــص 
الــنــســاء فــتــم تــحــديــد 42 ســريــرا، 
ويـــشـــتـــمـــل عـــلـــى طـــاقـــم تــشــغــيــلــي 
مــتــعــدد الــتــخــصــصــات مـــن اطــبــاء 
ــائــــي لــلــدعــم  ومـــمـــرضـــيـــن وأخــــصــ
كما  إداريــيــن،  ومنسقين  النفسي 
يشمل مركز أمراض الدم الوراثية 
مختلف  تــخــدم  مختلفة  وحـــدات 
وحــدة  منها  المرضى  احتياجات 
الـــرعـــايـــة الـــيـــومـــيـــة ووحـــــــدة نــقــل 
الــــدم الــــــدوري والـــعـــيـــادة مــتــعــددة 

التخصصات. 
وأشار الى أن مملكة البحرين 

احتفائه  في  اليوم  العالم  تشارك 
الدم  فقر  لمرض  العالمي  باليوم 
المنجلي والذي يصادف 19 يونيو 
من كل عام، وتفخر حكومة مملكة 
البحرين بتحقيق منجزات كبيرة 
ومشاريع متميزة ساهمت بتوفير 
ــات الــشــامــلــة  ــدمـ حـــزمـــة مـــن الـــخـ
إذ حــقــقــت  ــلـــر(،  ــكـ )الـــسـ لـــمـــرضـــى 
تــقــدمــًا كــبــيــرًا فــي الــســيــطــرة على 
الــمــرض مــن خــال خطة وطنية 
واسعة النطاق ارتكزت على توفير 
البنية الصحية المتقدمة وتوفير 
من  الفئة  لهذه  الخدمات  أفضل 

المرضى.
ــه قـــــــدم مــنــســق  ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
في مجمع  السكلر  رعاية مرضى 
درويـــش  عــلــي  الــطــبــي  السلمانية 
ــا إلنـــــجـــــازات  ــيـ ــحـ ــيـ ــوضـ ــا تـ ــ ــرضـ ــ عـ
الــســلــمــانــيــة فــــي مـــلـــف الــســكــلــر، 
االســـتـــفـــادة من  نــســبــة  أن  قـــال  إذ 
ــات الــمــقــدمــة فـــي مــركــز  ــدمـ الـــخـ
األمــــــــــــــراض الــــــوراثــــــيــــــة ســجــلــت 
ـــرد على  ارقــــامــــا مــبــشــرة مــنــهــا الــ
لمرضى  استفسار  مليون  نصف 
ــة الـــــــى رفـــــــع مــــعــــدالت  ــ ــافـ ــ ــــاالضـ بـ
 %300 بنسبة  الـــدم  نقل  عمليات 
اسبوعيا مقارنة بالنظام السابق، 
مشيرا الى ان مريض السكلر يمر 
بعشر عيادات طبية خال الزيارة 

الواحدة للمركز.
الــرعــايــة الصحية  بــأن  وأفـــاد 
أكثر  منذ  بــدأت  السكلر  لمرضى 
البنية  انــشــاء  مــنــذ  مــن 50 عــامــًا 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة 
في  وتــحــديــدا  الــبــحــريــن  بمملكة 
1984 حيث قامت الحكومة بتبني 
ملف فقر الدم المنجلي )السكلر( 

ووضع خطة وطنية شاملة لبناء 
أسس للوقاية من انتشار المرض 
بالمملكة وتوفير خطط عاجية 
كـــون هـــذا الــمــرض مــن األمـــراض 

األكثر انتشارًا بالمنطقة. 
ــتـــطـــورات  ــأن أبــــــرز الـ ــ وأفـــــــاد بـ
الـــعـــاجـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا مــلــف 
الــســكــلــر وتــحــديــدا عــمــلــيــات نقل 
واســتــبــدال الــدم الـــدوري لمرضى 
األجــهــزة  أحـــدث  تــدشــيــن  السكلر 
والحد  العاج  كفاءة  لرفع  تطورًا 
الطبية  المضاعفات  حـــدوث  مــن 
 %300 بنسبة  تحسن  تحقيق  وتم 
فــــي عــمــلــيــة نـــقـــل الــــــدم الــــــدوري 
مـــقـــارنـــة بـــالـــنـــظـــام الـــمـــعـــمـــول بــه 
ســابــقــًا، مــوضــحــا بــأنــه فــي الــعــام 
شــامــلــة  عـــيـــادة  انـــشـــاء  تـــم   2018
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات وبــأســلــوب 
الصحية  الرعاية  لتقديم  مغاير 
كــمــا اســـتـــحـــدث نـــظـــام الــتــطــبــيــب 
الجهد  توفير  أتـــاح  مما  بعد  عــن 
والــعــنــاء ومـــدة االنــتــظــار إذ بلغت 
نــســبــة رضــــى الـــمـــرضـــى فـــي آخــر 
عملية مسح عن برنامج التطبيب 

عن بعد %94.
الــى أن رعــايــة مرضى  وأشـــار 
ــلـــت أولــــــويــــــة عــلــى  ــكـ الـــســـكـــلـــر شـ
خــارطــة أجــنــدة الــقــطــاع الصحي 
 35 فــمــنــذ  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الرعاية  مــشــوار تطوير  مــن  عــامــًا 
الــصــحــيــة لــمــرضــى الــســكــلــر قــام 
الفريق المعني برعاية هذه الفئة 
مـــن الــمــرضــى بــالــبــحــث عـــن أبـــرز 
المحطات في هذا المشوار والتي 
كان لها دور بارز في تحسين جودة 
حياة المرضى، حيث تمت مراجعة 
182 مشروعًا صحيًا تم تطبيقها 

خال األعوام المنصرمة، مشيرا 
انــه فــي عــام 1984 تــم انشاء  الــى 
وحــــــدة امــــــــراض الــــــدم الـــوراثـــيـــة 
وتــم  الــطــبــي  السلمانية  بمجمع 
إطاق برنامج مكافحة األمراض 
الوراثية والذي يتضمن عددا من 
الخطط الوقائية التي تسهم في 

الحد من هذا األمراض. 
فــــي هـــذه  الـــجـــهـــود  ــــال أن  وقــ
ــلـــق  اطـ إذ  مــــســــتــــمــــرة  الـــــبـــــرامـــــج 
ــل الـــــــــزواج  ــبــ بــــرنــــامــــج فــــحــــص قــ
ــادة  ــزيـ لــلــمــكــافــحــة والـــحـــد مـــن الـ
او  المصابين  الــحــاالت  عـــدد  فــي 
الحاملين لهذه األمراض في عام 
الــفــتــرة  هـــذه  شــمــلــت  وقـــد   ،1993
بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات لحصر عــدد 
المواليد المصابين بالمرض من 
خـــال بــرنــامــج فــحــص الــمــوالــيــد 
الطلبة،  فحص  برنامج  كذلك  و 
موضحا بأنه وتزامنا مع الجهود 
ــعــــديــــد مــن  ــيــــة عـــمـــلـــت الــ ــائــ الــــوقــ
الخطط  لــرســم  الطبية  الــلــجــان 
الــتــوضــيــحــيــة الـــعـــاجـــيـــة حــســب 
الــعــلــمــيــة  الـــمـــعـــايـــيـــر  و  األســـــــس 
عـــام 2012 حيث  فــفــي  الــعــالــمــيــة، 
اآلالم  لعاج  عيادة  اول  إنشاء  تم 
 2013 الــــعــــام  ــهــــد  وشــ الـــمـــزمـــنـــة، 
ــتــــواصــــل بـــيـــن الــفــريــق  تـــعـــزيـــز الــ
ــمــــرضــــى عــــن طــريــق  ــبـــي والــ الـــطـ
تــوفــيــر مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة كخط 
ســاخــن لــلــرد عــلــى االســتــفــســارات 
هــذا  وفـــي  واتساب,  تــطــبــيــق  عــبــر 
ــم اســـتـــقـــبـــال أكـــثـــر مــن  اإلطـــــــار تــ
نــصــف مــلــيــون رســالــة واســتــفــســار 
البدء  منذ  واتــســاب  تطبيق  عبر 
بالعمل بهذا البرنامج خال تسع 

سنوات.

الــــعــــام 2014  فــــي  أنـــــه  ــر  ــ ــ وذكـ
تـــم تــدشــيــن مــركــز أمـــــراض الـــدم 
الوراثية ليكون أول مركز متكامل 
ــلــــر وهــــو  ــكــ لـــــعـــــاج مـــــرضـــــى الــــســ
البرامج  وتطوير  تحديث  منظور 
الــخــدمــاتــيــة، وتـــم وضـــع بــرنــامــج 
خبراء  مع  مستمر  خبرات  تبادل 
الحاالت  هذه  عاج  في  عالميين 
الخبرات  تــبــادل  ذلــك  مــثــال على 
 KING'S College فــريــق  مـــع 
بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة وتــــبــــادل 
 John مستشفى  مــع  الــخــبــرات 
المتحدة  بــالــواليــات   Hopkins
 ،2015 الـــــعـــــام  فـــــي  ــة  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
العديد  استقطاب  إلى  باإلضافة 
مـــــن الــــخــــبــــرات ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 

الطبيب الزائر. 
ــب رئـــيـــس  ــائــ ــتــــعــــرضــــت نــ واســ
ــدم الـــوراثـــيـــة  ــ ــ لـــجـــنـــة امــــــــراض الـ
الدكتورة رجاء اليوسف العاجات 
ــرة لــــمــــرضــــى الـــســـكـــلـــر،  ــوفــ ــتــ ــمــ الــ
دواء  ــا  ــ ــهـ ــ ــدثـ ــ احـ بــــــــأن  ــة  ــحــ ــوضــ مــ
»االداكفيو« الذي اعتمدته مملكة 
البحرين وتم تسجيله رسميا في 
السكلر  مرضى  لعاج   2021 عــام 
تـــنـــفـــيـــذًا لــلــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
أن  الـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ اهلل.  حـــفـــظـــه 
دولة  اول  تعتبر  البحرين  مملكة 
بعد  الـــدواء  هــذا  وتعتمد  تسجل 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
ويبلغ  العام 2020  فبراير من  في 
من  المستفيدين  المرضى  عــدد 
هذا الــدواء 50 مريضا حتى اآلن 
ضــمــن  تــســتــهــدف  الـــخـــطـــط  وان 

هذا  مــن  لاستفادة  مــرضــى   200
الدواء.

وقــالــت أن قــائــمــة الــعــاجــات 
السلمانية  مجمع  يقدمها  التي 
المرضى  من  الفئة  لهذه  الطبي 
»هــيــدروكــســي  دواء  ايـــضـــا  تــشــمــل 
ــا« الــــذي تـــم تــدشــيــنــه الــعــام  ــوريـ يـ
الـــمـــرضـــى  نـــســـبـــة  ــلـــغـــت  وبـ  1997
المستفيدين من هذا العاج %65 
من إجمالي المرضى المتابعين.

وذكــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــأن الــــــجــــــهــــــود 
إيجابية  نتائج  حققت  المتوالية 
واألداء  الــجــودة  مــؤشــرات  شملت 
ــيـــدة  ــادة الـــرشـ ــيــ ــقــ بـــتـــوجـــيـــهـــات الــ
وجـــهـــود الــطــواقــم الــقــائــمــة على 
مملكة  ونجحت  المرضى،  رعاية 
الـــبـــحـــريـــن فــــي تــخــفــيــض نــســبــة 
ــــدد الــمــصــابــيــن  ــــجـ الــــمــــوالــــيــــد الـ
ــقــــر الــــــــدم الــمــنــجــلــي  بــــمــــرض فــ
وانـــخـــفـــاض  ســـنـــويـــًا   %0.2 إلـــــى 
مــســتــوى ومــؤشــر الــوفــيــات بسبب 
كما   ،%43 بــنــســبــة  ــمـــرض  الـ ــذا  هــ
ــورًا كــبــيــرا  حــقــقــت الــمــمــلــكــة تــــطــ
فــــي عــــــاج األمــــــــــراض الــمــزمــنــة 
تــحــويــل  مـــن خــــال  بــنــســبــة %35 
الــمــرضــى مــن الــعــاج بــاإلبــر إلى 
الـــــعـــــاج عـــــن طــــريــــق األقــــــــراص 
استشعار  اســتــقــرار  إلــى  أدى  مما 
المرضى باآلالم اليومية وتحسن 
ــودة حــيــاتــهــم، مــشــيــرة الــــى ان  ــ جـ
تعكف  الحكومية  المستشفيات 
على تدشين مركز التعلم والبحث 
الــمــتــقــدم بــمــركــز أمــــــراض الـــدم 
إضــافــة جــديــدة  ليشكل  الــوراثــيــة 
ــاءات الــبــحــريــنــيــة  ــفــ ــكــ لــتــعــزيــز الــ
فــي هـــذا الــمــجــال بــمــا يــصــب في 
الــمــرضــى ونــظــرًا ألهمية  خــدمــة 

ــب وتـــعـــزيـــز  ــدريــ ــتــ ــة الــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
الــطــواقــم  عــنــد  العلمية  الــبــحــوث 
تنظيم  تــم  والتمريضية  الطبية 
التدريبية  ــورش  الــ مــن  الــعــشــرات 

والمحاضرات التثقيفية.
أن  بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر  الـــــــــجـــــــــديـــــــــر 
تعكف  الحكومية  المستشفيات 
على تدشين مركز التعلم والبحث 
الــمــتــقــدم بــمــركــز أمــــــراض الـــدم 
إضــافــة جــديــدة  ليشكل  الــوراثــيــة 
في  البحرينية  الكفاءات  لتعزيز 
هذا المجال بما يصب في خدمة 
الـــمـــرضـــى وتـــقـــديـــم أفـــضـــل سبل 

الرعاية الشاملة لهم.
الدكتور  أكد  أخر  ومن جانب 
األمـــراض  مــركــز  أن  طـــوق  جعفر 
زيارة   100 يوميا  يسجل  الوراثية 
خـــال نــوبــتــي الــعــمــل الــتــي تمتد 
ــن الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة صــبــاحــا  مــ
وتستمر لغاية 11 مساء، موضحا 
المعلنة  االحــصــائــيــات  ــر  اخـ ــأن  بـ
مــصــاب   8000 وجـــــود  الــــى  تــشــيــر 
 5000 بينهم  البحرين  فــي  سكلر 
ــجـــات مــجــمــع  مــســجــلــيــن فــــي سـ

السلمانية الطبي..
كــورونــا  فــيــروس  تأثير  وحـــول 
السكلر  مرضى  على   »19 »كوفيد 
البحرين  أن  طـــوق  الــدكــتــور  أكـــد 
انــــجــــزت بــحــثــا طــبــيــا عـــلـــى هـــذه 
الفئة اجراه عضو الفريق الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا د. مناف 
الــقــحــطــانــي يــؤكــد مــن خــالــه ان 
األعراض والمضاعفات للفيروس 
ــاء  ــحـ هــــي نــفــســهــا لــــأفــــراد األصـ
ومرضى السكلر ولم يتم تسجيل 

اي مضاعفات استثنائية.

الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية:

�ل�س���لمانية �أنج���ز 230 بحث���ا طبي���ا خ���ال جائح���ة كورون���ا 

يومي���ا ال�ش���لمانية  ف���ي  للط���وارئ  زي���ارة  و1300  والدة  و25  تنوي���م  حال���ة   120

�لبحري��ن نجح��ت ف��ي خف���ض وفي��ات مر�س��ى �ل�س��كلر بن�س��بة 43% م��ن خ��ال تقدي��م رعاي��ة �س��املة 

اجــتــمــع عــلــي أحـــمـــد أمــيــنــي 
مـــديـــر بــرنــامــج مــكــافــحــة الــعــنــف 
إدارة  فـــي مــقــر  ــا(  ــعـ واإلدمـــــــان )مـ
ــد بــن  ــمــ ــبــــرنــــامــــج بـــعـــائـــشـــة أحــ الــ
الــمــتــابــعــة  إدارة  ــر  مــــديــ حــــاجــــي 
ــمـــركـــز الـــوطـــنـــي  ــالـ والـــتـــثـــقـــيـــف بـ
ــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، بـــحـــضـــور  ــــأمـ لـ
الفريق المختص إلعداد المنهج 
التوعوي والمؤلف من اخصائيي 
برنامج  من  والمنفذين  المناهج 
معا والمختصين بإدارة المتابعة 

والتثقيف.
وخال االجتماع رحب مدير 
برنامج معًا بالحضور، واستعرض 
ــات ذات  ــوعـ ــمـــوضـ الـ الـــعـــديـــد مــــن 
الصلة بالمناهج الجديدة لأمن 
التي  أهميتها  مؤكدًا  السيبراني، 
برنامج  وأهـــداف  رؤيــة  مــن  تنبثق 
معًا، وناقش خال االجتماع أيضًا 
وإدراجـــهـــا  ــدروس  ــ الـ تنفيذ  خــطــة 
لتطبيق  األســاســيــة  اآللــيــة  ضمن 
الـــمـــنـــاهـــج فــــي جــمــيــع الـــمـــراحـــل 
واإلعدادية  )االبتدائية  الدراسية 
مـــــدارس مملكة  فـــي  والـــثـــانـــويـــة( 
الــبــحــريــن خـــال الــعــام الــدراســي 
في  ودورهـــــا   2023-2022 الـــقـــادم 
تحقيق األهداف المرجوة ولتكون 
ضــمــن ســلــم أولــــويــــات الــتــنــفــيــذ، 
جاءت  المناهج  هــذه  أن  موضحًا 
ــًا مـــــن مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
المجتمعية بإشراك الجهات ذات 
الــعــاقــة فـــي تــحــقــيــق بــيــئــة آمــنــة 
شبكات  اســتــخــدام  خــال  للطلبة 
ــزة الــرقــمــيــة  ــ ــهــ ــ ــرنــــت واألجــ ــتــ اإلنــ
على  والتكنولوجية  واإللكترونية 
حــد ســواء بــاإلضــافــة الــى اعتماد 

والتقييم  األداء  قياس  مــؤشــرات 
ــدروس خـــــال فــتــرة  ــ ــلـ ــ الـــــــــدوري لـ
تطويرها  على  للعمل  التطبيق 

بشكل مستمر.
ــا اســـتـــعـــرضـــت  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
عــائــشــة أحــمــد بـــن حــاجــي مــديــر 
إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي  ــ ــأمـ ــ الــــوطــــنــــي لـ
المرحلة األخيرة في إطار العمل 
ــن خـــالـــهـــا تــصــمــيــم  ــم مــ الـــتـــي تــ
الركائز  بحسب  المنهج  ــداد  وإعــ
الـــــ4 وهــــي االتـــصـــال بــمــســؤولــيــة، 
ــل،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــــصـ ــخـ ــ والـ
والــمــواطــنــة الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة 
أهمية  الـــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى 
هذه المبادرة التي تهدف بجانب 
األمن  ثقافة  تعزيز  إلى  التوعية 
المدارس  طلبة  لــدى  السيبراني 
ــن خــــال الـــــــدروس الــتــفــاعــلــيــة  مـ
ــا  ــقــ ــا وفــ ــهــ ــيــــمــ الــــــتــــــي تــــــــم تــــصــــمــ
وتضمين  العالمية  لــلــمــمــارســات 
لكل  المناسبة  التعلم  مخرجات 

فئة عمرية.

ومــــــن خــــــال ورشــــــــة الــعــمــل 
ــم تــقــديــمــهــا  الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي تــ
من  معا  بــرنــامــج  مــن  للمنفذين 
ــر الــخــاجــة  ــواهــ ــيـــدة جــ قـــبـــل الـــسـ
والتوعية  الــتــدريــب  شعبة  رئــيــس 
بـــــــــــإدارة الـــمـــتـــابـــعـــة والـــتـــثـــقـــيـــف 
ــز الــــــوطــــــنــــــي لــــأمــــن  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
ــراض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي تـــــــم اسـ ــ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــــــــــــدروس الـــمـــقـــســـمـــة لــجــمــيــع 
ــراحــــل الــــدراســــيــــة وطـــريـــقـــة  ــمــ الــ
طرحها بمستويات مختلفة فيما 
يــتــعــلــق بــالــمــصــطــلــحــات والــصــور 
والــتــدريــبــات  الصفية  واألنــشــطــة 
مجموعة  ستحقق  التي  العملية 
الــرئــيــســيــة؛ منها  مـــن األهــــــداف 
تــحــديــد مــفــهــوم األمـــــن واألمــــن 
كيفية  على  والتدريب  السيبراني 
والــتــواصــل عبر شبكات  االتــصــال 
اإلنـــتـــرنـــت وتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
بــيــن جميع  الـــفـــروقـــات  تــحــديــد 
التصيد  وأنــــواع  التهديد  أشــكــال 
الرقمي والتنمر اإللكتروني التي 

تتم في الفضاء السيبراني.

�ل�سيبر�ن���ي«   و»�لأم��ن  »مع��ا«  بي��ن  تع���اون 

لتطوي�ر �لمناه�ج ف�ي �لع�ام �لدر��س�ي �لجدي�د
سلوفاكيا  جــمــهــوريــة  وزراء  رئــيــس  نــائــب  غـــادر 
ــارة إلى  زيـ لــه بعد  الــمــرافــق  ستيفن هــولــي والــوفــد 
مملكة البحرين استغرقت ثاثة أيام اطلع خالها 
على تجربة مملكة البحرين في عدد من المجاالت 
مــنــهــا الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة والــعــمــل 

البلدي.
ــد الــتــقــى الــوفــد الــســلــوفــاكــي خـــال زيــارتــه  وقـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  البحرين  لمملكة 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس  ســلــمــان بـ
ــبـــداهلل آل  مــجــلــس الــــــــوزراء، والــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـ
البنية  وزيـــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
التحتية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
وائـــل بن  والــمــهــنــدس  الــوطــنــي  المالية واالقــتــصــاد 
ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وآمنة 
والتخطيط  اإلســكــان  وزيـــرة  الرميحي  أحمد  بنت 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  سلمان  والشيخ  العمراني، 
رئيس  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز  رئيس 
والسيد  الــعــقــاري  التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس 
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس  الــقــائــد  مــحــمــد عــلــي 
المعلومات والحكومة اإللكترونية كما التقى عددا 

من مسؤولي الحكومة.
السلوفاكي  الــوفــد  مــودعــي  مــقــدمــة  فــي  وكــــان 
المهندس وائل بن ناصر المبارك الذي شدد على 
البلدين  بــيــن  الثنائية  الــعــاقــات  تــعــزيــز  اســتــمــرار 
مع  يــتــوازى  وبما  الــمــجــاالت،  فــي شتى  الصديقين 
التنمية  تــحــقــيــق  فـــي  الــصــديــقــيــن  الــبــلــديــن  رؤيــــة 
مع  وينسجم  الــمــســتــدامــة،  والــحــضــريــة  العمرانية 
التخطيط  مــجــاالت  فــي  الــدولــيــة  المعايير  أعــلــى 

العمراني والعمل البلدي.
وزراء جمهورية  رئيس  نائب  أعــرب  جانبه،  من 
سلوفاكيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه 

البلدين  بين  والــتــعــاون  الــصــداقــة  عــاقــات  بتعزيز 
بما يحقق المصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار، كما تقدم 
البحرين على  إلى حكومة مملكة  بالشكر الجزيل 
حسن الضيافة واالستقبال، مشيدا بتجارب مملكة 
البحرين في شتى المجاالت التنموية والحضارية.

وكان الوفد السلوفاكي قد ضم كل من ستيفان 
هولي نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، ومارتن 
والــبــنــاء،  الــخــاص  التخطيط  هيئة  رئــيــس  هيبكي 
وفيكتور أوكاي أمين عام الهيئة للتخطيط الخاص 
وزراء  رئيس  نائب  كــرازس مستشار  وبافول  والبناء، 
إدارة  من  هيلسيكوفا  ودانييا  سلوفاكيا،  جمهورية 
رئيس  نــائــب  بمكتب  واالستراتيجيات  التخطيط 
الــوزراء، وسوزانا كارلوفسكا من مكتب نائب رئيس 
الوزراء، وإيغور هايدوسك سفير جمهورية  مجلس 

سلوفاكيا لدى مملكة البحرين.

نائ��ب رئي���ض وزر�ء �س��لوفاكيا ي�س��يد بتجرب��ة  

و�لح�ساري�ة �لتنموي�ة  �لمج�الت  ف�ي  �لبحري�ن 

 :2022 لعام  شعارها  السكلر  مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية  أطلقت 
»نحُن We«، في اليوم الدولي للتوعية بالخلية المنجلية »السكلر« الموافق 
في طريق  واالستمرار  العزيمة  معان  والــذي يحمل  عــام،  كل  يونيو من   19
المنجلية كجماعة تملك من  الخلية  ويعبر عن محاربي  والتميز،  النجاح 
كمجموعة  المنجلية  الخلية  بمحاربي  والتعريف  العالية،  والقيم  اإلرث 
قوية جًدا وناجحة بعيًدا عن صورة الضعف التي يتخيلها البعض لمحاربي 

السكلر.
وبــالــتــزامــن مــع شــعــار نــحــن، أعــلــنــت الــجــمــعــيــة بــأنــهــا فــي طـــور العمل 
البحرين  في  السكلر  محاربي  لتكريم  والمهني  الوظيفي  للتميز  درع  على 
المتميزون في مواقع عملهم، تيمًنا بأحد محاربي السكلر المتميزون مهنًيا 

والمتفانون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
الــبــحــريــن لرعاية  الــعــام لجمعية  أكـــدَّ األمــيــن  وعــطــًفــا عــلــى مــا ســبــق 
مًعا  النجاح  قررنا  نحن  وقيمتها،  هويتنا  عن  تعبر  »نحن  السكلر:  مرضى 
يدا بيد وبرؤى موحدة، نحن نشارك المؤسسة الصحية في تطوير الرعاية 

الصحية«.
وأكدَّ الكاظم بأن البحرين أصبحت اليوم تقود العالم في رعاية مريض 
السكلر وتؤثر في حياة 27 مليون فرد مصاب بالسكلر حول العالم، إذ أثمر 
برئاسة صاحب  الموقرة  والحكومة  الرشيدة  القيادة  المتواصل من  الدعم 
بأن  ورعـــاه،  اهلل  حفظه  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
تكون التجربة البحرينية نموذًجا يتم استنساخه في دول العالم لما حققته 
الريادي في تحفيز صناع  الدور  من نجاح على مختلف األصعدة، السيما 
الدواء على إنتاج ادوية جديدة بعد انقطاع دام عشرون عاما، حيث أصبحت 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  بعد  العالم  في  الثانية  الدولة  البحرين 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  توجيه  بعد  كريزانليزوماب  دواء  واستخدام  توفير 

الوزراء الداعم األول لمريض الخلية في البحرين.
لدى  الخيارات  تنويع  الــى  التي سعت  الــدول  أول  »البحرين من  وقــال: 
ولي  ـــه سمو  وجَّ العاجية، حيث  الــخــيــارات  مــن  توفير حــزمــة  فــي  االطــبــاء 
مريض  رعــايــة  فــي  للتميز  مــركــزا  البحرين  لتحويل  ــوزراء  الــ رئــيــس  العهد 
السكلر، في موقف يعبر عن االهتمام والشجاعه في تغيير الفهم العالمي 
لمرض الخلية المنجلية، وأضاف: »تأثيرنا اليوم لم يعد محلًيا أو إقليمًيا، 
بل تسعى البحرين جاهدة لمنع الكارثة االنسانية التي قد تحدث في 2030 
حيث اكدت حتمية موت 75% من االطفال المصابين قبل بلوغ الخامسة«.

بف�سل قيادة ترعى �لمري�ض.. �لبحرين 

�ل�سكلر مري�ض  رعاية  في  �لعالم  تقود 
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

�سياحيون:

متفائلون 

با�ستقاللية 

وزارة ال�سياحة

�سيدات 

ال�ساالت 

يتاأهلن لن�سف 

نهائي بطولة 

غرب اآ�سيا

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

امللك املعظم اجتمع مع الرئي�س ال�سي�سي يف �سرم ال�سيخ وبحثا التطورات االإقليمية والعربية

تن�سيق بحريني م�سري ال�ستقرار املنطقة ومكافحة االإرهاب

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  التقى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، يف مدينة �سرم ال�سيخ اأم�س 

م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 

جاللته  بها  يقوم  التي  الزيارة  مبنا�سبة  وذلك  العربية، 

اللقاء  خالل  جرى  حيث  العربية،  م�سر  جلمهورية 

و�سبل  الرا�سخة  الأخوية  التاريخية  العالقات  ا�ستعرا�س 

دعم وتعزيز خمتلف جوانب التعاون والعمل امل�سرتك بني 

م�ساحلهما  تخدم  التي  املجالت  كل  ال�سقيقني يف  البلدين 

امل�سرتكة.

وتقديره  �سكره  عن  املعظم  امللك  جاللة  اأعرب  وقد 

العالقات  تعزيز  على جهوده يف  امل�سري  الرئي�س  لأخيه 

البحرينية امل�سرية، فيما رحب فخامته بجاللته وبزيارته 

مل�سر، م�سيًدا بروابط الأخوة وعالقات التعاون املتميزة مع 

مملكة البحرين ومبواقف البحرين العربية الأ�سيلة جتاه 

م�سر و�سعبها.

البحرين  اعتزاز مملكة  اجلاللة  �ساحب  واأكد ح�سرة 

ال�سقيقة والتي  الوثيقة مع م�سر  قيادًة و�سعًبا بعالقاتها 

املتبادل على تعزيز  موؤكًدا احلر�س  قوًة ور�سوًخا،  تزداد 

ما  ظل  يف  والتن�سيق  الت�ساور  وا�ستمرار  التعاون  اأوجه 

ت�سهده املنطقة من حتديات.

جلمهورية  املحوري  الدور  على  جاللته  واأثنى 

العربي  القومي  الأمن  حماية  يف  ال�سقيقة  العربية  م�سر 

وق�ساياها  العربية  لالأمة  العليا  امل�سالح  عن  والدفاع 

العادلة وجهودها الفاعلة يف تعزيز اأ�س�س ال�سالم والأمن 

وال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

كما بحث اجلانبان الأو�ساع امل�ستجدة يف املنطقة اىل 

الإقليمية والعربية والدولية،  الأحداث والتطورات  جانب 

وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها، معربني عن الرتحيب بالقمة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �ست�ست�سيفها  التي  املرتقبة 

ال�سقيقة بني اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو والفخامة قادة دول 

وم�سر  والأردن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

جو  الأمريكي  الرئي�س  فخامة  مع  العراق  وزراء  ورئي�س 

بايدن.

امل�سري  والرئي�س  املعظم  امللك  جاللة  اأ�ساد  كذلك 

البلدين  بني  الروؤى  ووحدة  القائم  التن�سيق  مب�ستوى 

واأكدا على  املتبادل،  الهتمام  ذات  امل�سائل  ال�سقيقني حول 

والأمن  ال�سلم  اإحالل  اإىل  الرامية  اجلهود  كل  بذل  اأهمية 

وال�ستقرار يف املنطقة ومكافحة الإرهاب.

ال��ع��رب��ي ال���ق���وم���ي  االأم�������ن  ح���م���اي���ة  م�����س��ر حم������وري يف  دور  ال����ع����اه����ل:   

»متكني« توّقع اتفاًقا مع �سركة »بيون �سايرب« 

توظيف وتدريب البحرينيني يف االأمن ال�سيرباين

وقَّع �سندوق العمل »متكني« اتفاقية 

توفري  بهدف  �سايرب«  »بيون  �سركة  مع 

راأ�س  على  والتدريب  التوظيف  فر�س 

للمتخ�س�سة  الوطنية  للكوادر  العمل 

تاأتي  اإذ  ال�سيرباين،  الأمن  جمال  يف 

التعاون  على  تعقيًبا  التفاقية  هذه 

مع  متكني  اأبرمته  التي  ال�سرتاتيجي 

العاملي  التدريب  معهد   - �سان�س  معهد 

حيث  ال�سيرباين،  الأمن  يف  املتخ�س�س 

معهد  من  خريًجا   20 تدريب  �سيتم 

�سان�س على راأ�س العمل يف جمال الأمن 

ال�سيرباين يف �سركة بيون �سايرب، والذي 

مهاراتهم  لتطبيق  الفر�سة  لهم  �سيتيح 

املكت�سبة على راأ�س العمل.

 ح�شني رجب وال�شيخ خالد بن دعيج اآل خليفة خالل توقيع االتفاقية 

8 اآالف مري�س �سكلر يف البحرين

انخفا�س وفيات مر�سى ال�سكلر 43 %

�سيد اأحمد الوداعي:

اأّكد الدكتور اأحمد حممد الأن�ساري، 

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س 

يف  الكبري  التطور  على  احلكومية، 

فقر  ملري�س  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى 

الدم املنجلي.

اآل  الدكتور جعفر  اأ�سار  جانبه؛  من 

طوق، ا�ست�ساري اأمرا�س الدم الوراثية، 

اإىل وجود اأكرث من 8 اآلف مري�س �سكلر 

دروي�س،  علي  اأكد  فيما  البحرين.  يف 

وجود  متخ�س�س،  متري�س  اأخ�سائي 

الدم  فقر  مر�سى  وفيات  يف  انخفا�س 

املنجلي بلغ %43 .

برعاية ويل العهد رئي�س الوزراء

حفل جائزة رئي�س جمل�س الوزراء لل�سحافة اليوم
حمرر ال�سوؤون املحلية:

برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، تنظم وزارة �سوؤون الإعالم اليوم حفل جائزة رئي�س جمل�س 

الوزراء لل�سحافة.

�سحيفة  حترير  رئي�س  البحرينية  ال�سحفيني  جمعية  رئي�س  قال  جانبه  من 

»الأيام« الأ�ستاذ عي�سى ال�سايجي اإن اجلائزة تاأتي يف �سياق احلر�س احلكومي على 

دعم وت�سجيع كل ما يخدم ال�سحافة الوطنية، وذلك تنفيًذا لتوجيهات �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املعظم باأهمية تر�سيخ دور ال�سحافة ودعم 

الكلمة احلرة النزيهة يف توعية الراأي العام وتعزيز الإجنازات واملكت�سبات الوطنية، 

مبا يحقق م�سالح الوطن ويلبي طموحات املواطنني يف ظل امل�سرية الوطنية الرائدة.

كما اأّكد على اأن اجلائزة ترجمة لالهتمام الذي يبديه �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء لل�سحافة الوطنية والعمل على تطويرها والرتقاء بر�سالتها النبيلة.

الرئي�س االأمريكي يرف�س حتميل اإدارته م�سوؤولية الت�سخم

ب����اي����دن ي���ف���ق���د ت�����وازن�����ه وي�������س���ق���ط م����ن دراج����ت����ه
وا�سنطن - وكالت:

جو  الأمريكي  الرئي�س  تعر�س 

قيادة  خالل  �سقوط  حلادث  بايدن 

دراجته الهوائية �سباح ال�سبت، لكنه 

مل ي�سب باأذى.

على  انت�سر  فيديو  واأظهر 

الرئي�س  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

ينه�س  عاًما   79 البالغ  الأمريكي 

»اأنا  ويقول  �سقوطه  بعد  مبا�سرة 

بخري«.

بايدن  كان  عندما  احلادث  ووقع 

الدراجة  ركوب  ريا�سة  ميار�س 

الهوائية مع زوجته جيل.

اأن  بايدن  نفى  ثانية،  ناحية  من 

ال�سخمة  امل�ساعدات  »خطة  تكون 

يف  الت�سخم  وراء  كورونا  ب�سبب 

اأمريكا  يف  »الت�سخم  قائالً:  اأمريكا«، 

لي�س خطاأ اإدارتي بدليل اأن كل الدول 

ال�سناعية تعي�س الت�سخم«.

 �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء

بايدن على االأر�س بعد �شقوطه من دراجته 

جاللة امللك خالل لقائه الرئي�س امل�شري 02
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يف اليوم العاملي ملر�ض فقر الدم املنجلي

البحرين جنحت يف خف�ض اأعداد وفيات مر�سى ال�سكلر

لتوفري  بالغة  اأهمية  البحرين  مملكة  تويل 

اخلدمات ال�صحية وتعزيز الوعي ال�صحي، وُتعد 

كبرية  منجزات  حققت  التي  الدول  طليعة  يف 

الأهمية  واإيالء  امل�صتدامة  التنمية  �صعيد  على 

وحتقيق  اجلميع  و�صالمة  ل�صحة  الق�صوى 

التغطية ال�صحية ال�صاملة جلميع ال�صكان.

ويحظى القطاع ال�صحي يف اململكة بدعم ل 

حمدود ورعاية كبرية من لدن ح�صرة �صاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ومبــوؤازرة  ورعــاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لدن  من  كرمية 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الدم  فقر  ملر�س  العاملي  اليوم  ومبنا�صبة 

من  ع�صر  التا�صع  يف  ي�صادف  الذي  املنجلي 

يونيو من كل عام، فاإن حكومة مملكة البحرين 

تفخر بتحقيق منجزات كبرية وم�صاريع متميزة 

ال�صاملة  اخلدمات  من  حزمة  بتوفري  �صاهمت 

يف  كبرًيا  تقدًما  وحققت  )ال�صكلر(،  ملر�صى 

وطنية  خطة  خالل  من  املر�س  على  ال�صيطرة 

البنية  توفري  على  ارتكزت  النطاق  وا�صعة 

لهذه  اأف�صل اخلدمات  املتقدمة وتوفري  ال�صحية 

الفئة من املر�صى.

البنية  اإن�صاء  يف  الكبرية  الطفرة  ومع 

البحرين  مبملكة  ال�صحية  للمنظومة  التحتية 

الرعاية  بداأت  املا�صي،  القرن  ثمانينات  يف 

العام  يف  وحتديًدا  ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية 

بتبني  املوقرة  احلكومة  قامت  اإذ   ،1984

وو�صع  )ال�صكلر(  املنجلي  الــدم  فقر  ملف 

للوقاية  اأ�ص�س  لبناء  �صاملة  وطنية  خطة 

عالجية،  خطط  وتوفري  املر�س  انت�صار  من 

انت�صاًرا  الأكرث  الأمرا�س  من  املر�س  هذا  كون 

ملنطقة. با

اأولوية  ال�صكلر  مر�صى  رعاية  و�صكلت 

ال�صحي يف مملكة  القطاع  اأجندة  على خريطة 

م�صوار  من  عاًما   35 مدى  وعلى  البحرين، 

ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية  الرعاية  تطوير 

عن  ببحث  املر�صى  برعاية  املعني  الفريق  قام 

اأبرز املحطات يف هذا امل�صوار، والتي كان لها 

املر�صى،  حياة  جودة  حت�صني  يف  بارز  دور 

مت  �صحًيا  م�صروًعا   182 مراجعة  متت  اإذ 

املن�صرمة. الأعوام  خالل  تطبيقها 

امل�صت�صفيات  اأ�ــصــارت  ال�صدد  هــذا  ويف 

احلكومية اإىل اخلطط وامل�صاريع املعدة للتعامل 

مع هذا املر�س، ففي عام 1984 مت اإن�صاء وحدة 

الطبي  ال�صلمانية  الوراثية مبجمع  الدم  اأمرا�س 

الوراثية،  الأمرا�س  مكافحة  برنامج  واإطالق 

التي  الوقائية  اخلطط  من  عدد  يت�صمن  والذي 

ت�صهم يف احلد من هذا املر�س.

وا�صتمرت اجلهود يف هذه الربامج وحتديًدا 

يف عام 1993، حيث مت اإطالق برنامج فح�س 

يف  الزيادة  من  واحلــد  ملكافحة  ــزواج  ال قبل 

املر�س،  لهذا  احلاملني  اأو  امل�صابني  حالت  عدد 

حل�صر  بيانات  قاعدة  بناء  الفرتة  هذه  و�صملت 

برنامج فح�س  امل�صابني من خالل  املواليد  عدد 

املواليد وكذلك برنامج فح�س الطلبة.

وبالتزامن مع اجلهود الوقائية عملت العديد 

التو�صيحية  اخلطط  لر�صم  الطبية  اللجان  من 

العلمية  واملعايري  الأ�ص�س  ح�صب  العالجية 

عيادة  اول  اإن�صاء  ففي عام 2012 مت  العاملية؛ 

العام 2013 تعزيز  املزمنة، و�صهد  اآلم  لعالج 

التوا�صل بني الفريق الطبي واملر�صى عن طريق 

للرد  �صاخن،  كخط  اإلكرتونية،  من�صة  توفري 

ويف  وات�صاب،  تطبيق  عرب  ال�صتف�صارات  على 

مليون  ن�صف  من  اأكرث  ا�صتقبال  مت  الإطار  هذا 

منذ  وات�صاب يف  تطبيق  وا�صتف�صار عرب  ر�صالة 

البدء بالعمل بهذا الربنامج خالل ت�صع �صنوات.

اأمرا�س  مركز  تد�صني   2014 العام  و�صهد 

لعالج  متكامل  مركز  اأول  ليكون  الوراثية  الدم 

وتطوير  حتديث  اإطــار  ويف  ال�صكلر،  مر�صى 

تبادل  برنامج  و�صع  مت  اخلدماتية  الربامج 

عالج  يف  عامليني  خــرباء  مع  م�صتمر  خــربات 

فريق  مع  اخلربات  تبادل  ومنها  احلالت،  هذه 

عام  املتحدة  باململكة   KING›S College
 John م�صت�صفى  مع  اخلربات  وتبادل   ،2014

عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات   Hopkins
العديد من اخلربات  اإ�صافة ل�صتقطاب   ،2015

�صمن برنامج الطبيب الزائر.

نقل  عملية  العالجية؛  التطورات  اأبرز  ومن 

وا�صتبدال الدم الدوري للمر�صى، اإذ مت ا�صتحداث 

كفاءة  لرفع  تطوًرا  الأجهزة  اأحدث  وا�صتقدام 

العالج للحد من حدوث امل�صاعفات الطبية، ومت 

حتقيق حت�صن بن�صبة 300% يف عملية نقل الدم 

به  معمول  كان  الذي  بالنظام  مقارنة  الدوري 

�صابًقا.

�صاملة  عيادة  اإن�صاء  مت   2018 العام  ويف 

لتقدمي  مغاير  وباأ�صلوب  التخ�ص�صات  متعددة 

الرعاية ال�صحية، كما مت ا�صتحداث نظام التطبيب 

اإتاحة توفري اجلهد والعناء ومدة  عن بعد، مما 

اآخر  املر�صى يف  ر�صى  ن�صبة  وبلغت  النتظار، 

عملية م�صح عن برنامج التطبيب عن بعد %94.

التدريب  ا�صتمرارية  لأهمية  ونــظــًرا 

الطبية  الطواقم  عند  العلمية  البحوث  وتعزيز 

الور�س  ع�صرات  تنظيم  مت  والتمري�صية، 

�صياق  ويف  التثقيفية،  واملحا�صرات  التدريبية 

العالجات املتوفرة مت توفري عالج »هيدروك�صي 

يوريا« منذ عام 1997، وبلغت ن�صبة املر�صى 

املر�صى  اإجمايل  من   %65 منه  امل�صتفيدين 

املتابعني.

ل�صاحب  الكرمية  للتوجيهات  وتنفيًذا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مت توفري دواء 

»الداكفيو« عام 2021 لعالج مر�صى ال�صكلر، 

اإذ ُتعد مملكة البحرين اأول دولة ت�صجل وتعتمد 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بعد  الدواء  هذا 

امل�صتفيدين  املر�صى  فرباير 2020، ويبلغ عدد 

ا حتى الآن. منه 50 مري�صً

اإيجابية  نتائج  املتوالية  اجلهود  وحققت 

�صملت موؤ�صرات اجلودة والأداء، وبف�صل من اهلل 

املعظم  امللك  قيادة جاللة  وبتوجيهات  �صبحانه 

املعنية، جنحت مملكة  الطبية  الطواقم  وجهود 

اجلدد  املواليد  ن�صبة  تخفي�س  يف  البحرين 

 %0.2 اإىل  املنجلي  الدم  فقر  مبر�س  امل�صابني 

الوفيات  موؤ�صر  م�صتوى  وانخفا�س  �صنوًيا، 

ب�صبب املر�س بن�صبة %43.

كما حققت اململكة تطوًرا يبلغ 35% يف عالج 

من  املر�صى  املزمنة من خالل حتويل  الأمرا�س 

الأقرا�س،  طريق  عن  العالج  اإىل  بالإبر  العالج 

بالآلم  املر�صى  ا�صت�صعار  ا�صتقرار  اإىل  اأدى  ما 

اليومية وحت�صن جودة حياتهم.

الكاظم: البحرين تقود  العامل يف رعاية مري�ض ال�سكلر

اأطلقت جمعية البحرين لرعاية مر�صى 

 ،»We ال�صكلر �صعارها لعام 2022 »نحُن

يف اليوم الدويل للتوعية باخللية املنجلية 

عام،  كل  يونيو من  املوافق 19  »ال�صكلر« 

وال�صتمرار  العزمية  معاين  يحمل  والذي 

عن  ويعربرّ  والتميز،  النجاح  طريق  يف 

املنجلية جماعة متلك من  حماربي اخللية 

الإرث والقيم العالية، والتعريف مبحاربي 

جًدا  قوية  جمموعة  املنجلية  اخللية 

التي  ال�صعف  �صورة  عن  بعيًدا  وناجحة 

يتخيرّلها البع�س ملحاربي ال�صكلر.

اأعلنت  »نحن«،  �صعار  مع  وبالتزامن 

درع  على  العمل  طور  يف  اأنها  اجلمعية 

حماربي  لتكرمي  واملهني  الوظيفي  للتميز 

مواقع  يف  املتميزين  البحرين  يف  ال�صكلر 

ال�صكلر  حماربي  باأحد  تيمًنا  عملهم، 

املتميزين مهنًيا واملتفانني يف خدمة وطنهم 

وجمتمعهم.

وعطًفا على ما �صبق، قال الأمني العام 

ال�صكلر:  لرعاية مر�صى  البحرين  جلمعية 

نحن  وقيمتنا،  هويتنا  عن  نعرب  »نحن 

قررنا النجاح مًعا يًدا بيد وبروؤى موحدة، 

نحن ن�صارك املوؤ�ص�صة ال�صحية يف تطوير 

الرعاية ال�صحية«.

اأ�صبحت  البحرين  اأن  الكاظم  واأكد 

مري�س  رعاية  يف  العامل  تقود  اليوم 

فرد  مليون   27 حياة  يف  وتوؤثر  ال�صكلر 

م�صاب بال�صكلر حول العامل، اإذ اأثمر الدعم 

واحلكومة  الر�صيدة  القيادة  من  املتوا�صل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

حفظه  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

البحرينية  التجربة  تكون  اأن  ورعاه،  اهلل 

منوذًجا يتم ا�صتن�صاخه يف دول العامل ملا 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  جناح  من  حققته 

�صناع  حتفيز  يف  الريادي  الدور  �صيما  ل 

الدواء على اإنتاج ادوية جديدة بعد انقطاع 

البحرين  اأ�صبحت  اإذ  عاما،  ع�صرين  دام 

الوليات  بعد  العامل  يف  الثانية  الدولة 

وا�صتخدام  توفري  يف  الأمريكية  املتحدة 

�صمو  توجيه  بعد  )كريزانليزوماب(  دواء 

الأول  الداعم  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

ملري�س اخللية يف البحرين.

التي  الدول  اأول  من  »البحرين  وقال: 

الأطباء  لدى  اخليارات  تنويع  اىل  �صعت 

العالجية،  اخليارات  من  حزمة  توفري  يف 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �صمو  ه  وجَّ اإذ 

رعاية  للتميز يف  مركًزا  البحرين  لتحويل 

عن  يعرب  موقف  يف  ال�صكلر،  مري�س 

الهتمام وال�صجاعه يف تغيري الفهم العاملي 

ملر�س اخللية املنجلية«، واأ�صاف: »تاأثرينا 

اإقليمًيا، بل ت�صعى  اأو  اليوم مل يعد حملًيا 

الن�صانية  الكارثة  ملنع  جاهدة  البحرين 

التي قد حتدث يف 2030، اإذ اأكدت حتمية 

موت 75% من الأطفال امل�صابني قبل بلوغ 

اخلام�صة«.

اأن  ال�صكلر  العام جلمعية  الأمني  وبنيرّ 

اإذ  املجالت،  خمتلف  يف  بالتوازي  العمل 

تقدًما  اأكرث  فهم  بناء  يف  جمتهدين  نعمل 

البحرين  يف  ال�صكلر  مري�س  رعاية  يف 

مع  والعمل  والدواء  الرعاية  تطوير  عرب 

و�صناع  واجلامعات  العلمية  املدار�س 

على  البحريني،  امل�صتوى  على  الدواء 

مع  العمل  على  نعمل  اخلليجي  امل�صتوى 

من  وال�صتفادة  اجلهود  لت�صاوي  �صركائنا 

ال�صقيقة  الدول  يف  البحرينية  التجارب 

الرعاية  وتطوير  وقوانني  ت�صريعات  من 

قد  البحرينية،  التجربة  من  واخلال�صة 

البحرين  ا�صتثمار  اأن  الوباء  من  تعلمنا 

وخمتلف  ال�صحية  التحية  البنية  يف 

الرعاية ال�صحية ال�صاملة للمواطنني، بدًءا 

والتنمية  والوقائية  الأولية  الرعاية  من 

احل�صرية التي اأ�صهمت يف منو الوعي بني 

ال�صكان وجتويد حياة الأفراد.

زكريا الكاظم

خالل جولة يف ق�سم فقر الدم املنجلي

الأن�ساري: تطّور كبري يف م�ستوى اخلدمات املقدمة ملر�سى ال�سكلر

�صيد اأحمد الوداعي:

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

احلكومية الدكتور اأحمد حممد الأن�صاري على 

املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  يف  الكبري  التطور 

تطبيق  ظل  يف  املنجلي،  الدم  فقر  ملري�س 

)ال�صكلر(  املنجلي  الدم  فقر  ا�صرتاتيجية 

كواحدة من �صبع ا�صرتاتيجيات �صحية مهمة 

عليها  العمل  يتم  البحرين،  مملكة  يف  تتطبق 

جميًعا بنف�س درجة الهتمام واملتابعة.

 جاء ذلك خالل لقائه بعدد من الإعالميني 

الوطني  الت�صال  مركز  نظمها  جولة  �صمن 

جممع  يف  املنجلي  الدم  فقر  مر�صى  لق�صم 

العاملي  اليوم  مبنا�صبة  الطبي،  ال�صلمانية 

ملر�صى ال�صكلر، اإذ اأو�صح الدكتور الأن�صاري 

جوانب تطور اخلدمات ال�صحية، والتي كانت 

جائحة كورونا خري �صاهد عليها، موؤكًدا امل�صي 

قدًما يف تنفيذ العديد من امل�صاريع التطويرية 

حل�صرة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  اإطار  يف 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، وتوجيهات �صاحب ال�صمو 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، لدعم وم�صاندة 

تطوير  اإىل  الهادفة  واملبادرات  امل�صاريع 

وفق  اململكة  يف  ال�صحية  اخلدمات  منظومة 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة والتناف�صية.

نائب  اليو�صف،  رجاء  الدكتورة  ورافقت 

الوراثية،  الأمرا�س  مركز  اإدارة  جلنة  رئي�س 

املركز،  لأق�صام  تفقدية  جولة  يف  الإعالميني 

بداأت من غرفة التقييم مروًرا بغرف املعاجلة 

نوعية  اختالف  مو�صحة  احلالت،  وتقييم 

اتخاذ  اأو  ل�صاعات  املعاجلة  بني  املعاجلات 

املتابعة  احلالة  تطلبت  حال  التنومي يف  قرار 

غرف  اإىل  و�صوًل  امل�صت�صفى،  داخل  الطبية 

باأحدث  الكاملة  املر�صى، وتو�صيح جاهزيتها 

الأجهزة وامل�صتلزمات الطبية، ومركز التدريب 

اأنه يتم ا�صتقبال املركز  والبحوث، واأو�صحت 

للحالت ب�صكل يومي حتى ال�صاعة 11 م�صاًء، 

على اأن يتم التوجه للطوارئ بعد هذا الوقت. 

اأ�صرة  عدد  عن  �صوؤال  عن  جواب  ويف 

الإناث وعدد وفيات ال�صكلر، قال علي دروي�س 

اأخ�صائي التمري�س ومن�صق الرعاية ال�صحية 

 132 يوجد  اإنه  املنجلي  الدم  فقر  ملر�صى 

بامل�صت�صفى، بينها 42  ال�صكلر  �صريًرا ملر�صى 

موؤكًدا  للذكور،  �صريًرا  و90  لالإناث  �صريًرا 

الذكور،  من  هم  امل�صت�صفى  مراجعي  اأغلب  اأن 

الذي  الهايدروك�صيوريا  عالج  بتوافر  مفيًدا 

 %65 عليه  املنتظمني  املر�صى  ن�صبة  تبلغ 

الدم  اأمرا�س  مركز  يف  املتابعني  املر�صى  من 

دواء  ا�صتخدام  اأو�صح  كما  كما  الوراثية، 

العام  منذ  الأدافكيو  اأو  كريزانليزوماب 

دولة  اأول  البحرين  مملكة  ُتعد  اإذ  املا�صي، 

تعتمد هذا الدواء بعد اأمريكا يف فرباير 2020 

ومت توفريه يف املركز، ويوجد حالًيا ما يفوق 

ا ي�صتخدمونه للعالج. اخلم�صني مري�صً

مر�صى  وفيات  لنخفا�س  بالن�صبة  اأما 

مقارنة   %43 بلغت  فقد  املنجلي،  الدم  فقر 

و)2017-  ،)2016-2012( الأعوام  بني 

فقر  مر�صى  وفيات  انخفا�س  مبيًنا   ،)2021

حالت  عدد  بلغ  اإذ  )ال�صكلر(،  املنجلي  الدم 

تاريخ  حتى  حالة   13 العام  هذا  الوفيات 

22/  5/  2022، �صبقتها 25 حالة وفاة عام 

 2020 عام  من  كل  يف  حالة  و28   ،2021

عدد  يف  اأكرب  انخفا�س  �صبقها  و2019، 

احلالت بلغ 18 وفاة عام 2018، و31 عام 

2015، و46 عام 2014.

ثروت  الدكتور  قدم  اجلولة،  وخالل   

حول  �صرًحا  الدم  اأمرا�س  ا�صت�صاري  وجدي 

فيه،  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  املركز  اأق�صام 

لفًتا اإىل اأن متو�صط عدد املر�صى املنومني يف 

امل�صت�صفى يبلغ 100 حالة، مع وجود متابعة 

جودة  ل�صمان  تهدف  للحالت  تف�صيلية 

كيفية  مراقبة  جانب  اإىل  املقدمة،  اخلدمات 

تقدمي اخلدمة الطبية ملري�س ال�صكلر.

مبنى  اأن  وجدي  ثروت  الدكتور  و�صرح 

الأمرا�س الوراثية ي�صتقبل الذكور فقط حالًيا، 

للطوارئ  فيتوجهن  الإناث  من  املر�صى  اأما 

ونف�س  املتبع  الربوتوكول  وبنف�س  مبا�صرة، 

الطاقم الطبي املتخ�ص�س للذكور، ولكن املكان 

يختلف فقط، ويف حال وجود اأي ا�صت�صارات 

املتخ�ص�س  الطبي  الفريق  يتوجه  طبية 

بال�صكلر ملعاينة احلالة يف كال املبنيني، موؤكًدا 

هو  والإناث  الذكور  بني  الف�صل  هذا  �صبب  اأن 

مبنى  داخل  ا�صتيعابية  قدرة  وجود  عدم 

الأمرا�س الوراثية لكل احلالت.

وجود  ال�صيد  رجاء  د.  اأكدت  جانبها،  من 

خطة قريبة، قد بداأ العمل بها بالفعل، لتو�صعة 

مبنى الطوارئ مب�صت�صفى ال�صلمانية، مو�صحة 

وجود 4 اأ�صررّة حمجوزة بداخل غرف العناية 

املركزة ملر�صى ال�صكلر، و�صريرين يف كل غرفة 

ال�صكلر،  مر�صى  ملبا�صرة  الطوارئ  مبنى  يف 

وهو الق�صم الوحيد الذي يتم حجز الأ�صررّة له 

يف داخل م�صت�صفى ال�صلمانية، موؤكدة �صعوبة 

هذا الإجراء.

ويف جواب عن �صوؤال حول كيفية ت�صنيف 

حالة املري�س ومعرفة �صدة الأمل، قال دكتور 

لت�صنيف  األوان   5 »هناك  طوق:  اآل  جعفر 

لدى  احليوية  واملوؤ�صرات  احلالة  م�صتوى 

اإعطاء  يتم  احلالة  �صدة  وبح�صب  املري�س، 

قلياًل،  اأملًا  يعني  الأخ�صر  فاللون  العالج، 

نقله  يحتاج  حرجة  حالة  الأحمر  واللون 

غرف  واإدخاله  الرئي�س  الطوارئ  مبنى  اىل 

الإنعا�س يف حال احتياجه لذلك«.

املراجعني  غالبية  اأن  اإىل  د. جعفر  واأ�صار 

واإبقائهم  فقط  الأويل  العالج  باأخذ  يكتفون 

فقط،  �صاعات   6 اىل   4 ملدة  املالحظة  حتت 

ملغادرة  الإذن  على  ذلك  بعد  ويح�صلون 

وت�صل  للتنومي،  حاجتهم  دون  امل�صت�صفى 

الن�صبة اإىل 90% ملن يحتاجون العالج الأويل 

بداخل  التنومي  اإىل  يحتاجون  و%10  فقط، 

امل�صت�صفى.

ملفات  امل�صجلة يف  احلالت  عدد  اأن  واأكد 

م�صت�صفى ال�صلمانية للم�صابني بال�صكلر هو 5 

اآلف مري�س، من اأ�صل ثمانية اآلف مري�س يف 

مملكة البحرين.

افتتاح  منذ  اإنه  طوق  اآل  جعفر  د.  وقال 

يقوم   ،2014 يف  الوراثية  الأمرا�س  مبنى 

املر�صى  مع  بالتعامل  بالداخل  الطبي  الفريق 

وت�صنيفهم ب�صكل يومي، اإذ اإن املري�س نف�صه 

العالج  بروتوكول  كيفية  يعرف  اأ�صبح 

�صريعة  طرق  وجود  اإىل  م�صرًيا  بالداخل، 

ملعرفة �صدة الأمل، منها مقيا�س الأمل الذي يتم 

اىل   1 من  واملري�س  الطبيب  قبل  من  تقييمه 

10، اإذ اإن 1 يعني اأملًا حمتماًل، و10 اأملًا �صديًدا 

ب�صكل  املر�صى  عمر  متو�صط  اأن  م�صيًفا  جًدا، 

عام قد فاق 55 عاًما، مو�صًحا وجود ثمانية 

ا فوق  مر�صى فوق �صن 80 عاًما، و20 مري�صً

ُتوفيت  الت�صعني  فوق  ومري�صة  عاًما،   70

امل�صتمرة  املتابعة  ومع  اأنه  اإىل  لفًتا  موؤخًرا، 

الناحية  من  املر�صى  على  املحافظة  يتم 

الطبية، وبنيرّ اأن متو�صط عمر مري�س ال�صكلر 

يف املا�صي كان يبلغ 20 �صنة فقط، ثم ارتفع 

�صنة يف فرتة لحقة،  اإىل 40  العمر  متو�صط 

املتطورة  العالج  منظومة  وب�صبب  الآن  ولكن 

مقارنة  جًدا  قليلة  الوفيات  ن�صبة  اأ�صبحت 

بباقي دول العامل.

الأ�صررّة،  عدد  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

املالحظة،  غرف  يف  �صريًرا   17 »هناك  قال: 

لكل  غرف،   4 على  موزعة  �صريًرا   16 منها 

غرفة اأربعة اأ�صررّة ودورة مياه خا�صة، وغرفة 

اإن كان املري�س يحمل  واحدة للعزل ال�صحي 

للعزل  ويحتاج  اأخرى  معدية  اأمرا�س  اأي 

ال�صريري«.

داخل  يف  الأ�صررّة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  وذكر 

موؤكًدا   ،%80 اىل   %70 من  باملتو�صط  املبنى 

وموا�صم  رم�صان  �صهر  يف  ترتفع  الن�صبة  اأن 

تاأثري مبا�صر على  ال�صتاء والغبار؛ ملا لها من 

مر�صى ال�صكلر.

»ال�سلمانية« يف  للعالج  مقّيد  اآلف   5 منهم  البحرين  يف  �سكلر  مري�ض  اآلف   8 م��ن  اأك���ر 

 اجلولة التي نظمتها امل�شت�شفيات احلكوميني لالإعالميني يف وحدة اأمرا�ض الدم الوراثية
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يف اليوم العاملي ملر�ض فقر الدم املنجلي

البحرين جنحت يف خف�ض اأعداد وفيات مر�سى ال�سكلر

لتوفري  بالغة  اأهمية  البحرين  مملكة  تويل 

اخلدمات ال�صحية وتعزيز الوعي ال�صحي، وُتعد 

كبرية  منجزات  حققت  التي  الدول  طليعة  يف 

الأهمية  واإيالء  امل�صتدامة  التنمية  �صعيد  على 

وحتقيق  اجلميع  و�صالمة  ل�صحة  الق�صوى 

التغطية ال�صحية ال�صاملة جلميع ال�صكان.

ويحظى القطاع ال�صحي يف اململكة بدعم ل 

حمدود ورعاية كبرية من لدن ح�صرة �صاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ومبــوؤازرة  ورعــاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لدن  من  كرمية 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الدم  فقر  ملر�س  العاملي  اليوم  ومبنا�صبة 

من  ع�صر  التا�صع  يف  ي�صادف  الذي  املنجلي 

يونيو من كل عام، فاإن حكومة مملكة البحرين 

تفخر بتحقيق منجزات كبرية وم�صاريع متميزة 

ال�صاملة  اخلدمات  من  حزمة  بتوفري  �صاهمت 

يف  كبرًيا  تقدًما  وحققت  )ال�صكلر(،  ملر�صى 

وطنية  خطة  خالل  من  املر�س  على  ال�صيطرة 

البنية  توفري  على  ارتكزت  النطاق  وا�صعة 

لهذه  اأف�صل اخلدمات  املتقدمة وتوفري  ال�صحية 

الفئة من املر�صى.

البنية  اإن�صاء  يف  الكبرية  الطفرة  ومع 

البحرين  مبملكة  ال�صحية  للمنظومة  التحتية 

الرعاية  بداأت  املا�صي،  القرن  ثمانينات  يف 

العام  يف  وحتديًدا  ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية 

بتبني  املوقرة  احلكومة  قامت  اإذ   ،1984

وو�صع  )ال�صكلر(  املنجلي  الــدم  فقر  ملف 

للوقاية  اأ�ص�س  لبناء  �صاملة  وطنية  خطة 

عالجية،  خطط  وتوفري  املر�س  انت�صار  من 

انت�صاًرا  الأكرث  الأمرا�س  من  املر�س  هذا  كون 

ملنطقة. با

اأولوية  ال�صكلر  مر�صى  رعاية  و�صكلت 

ال�صحي يف مملكة  القطاع  اأجندة  على خريطة 

م�صوار  من  عاًما   35 مدى  وعلى  البحرين، 

ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية  الرعاية  تطوير 

عن  ببحث  املر�صى  برعاية  املعني  الفريق  قام 

اأبرز املحطات يف هذا امل�صوار، والتي كان لها 

املر�صى،  حياة  جودة  حت�صني  يف  بارز  دور 

مت  �صحًيا  م�صروًعا   182 مراجعة  متت  اإذ 

املن�صرمة. الأعوام  خالل  تطبيقها 

امل�صت�صفيات  اأ�ــصــارت  ال�صدد  هــذا  ويف 

احلكومية اإىل اخلطط وامل�صاريع املعدة للتعامل 

مع هذا املر�س، ففي عام 1984 مت اإن�صاء وحدة 

الطبي  ال�صلمانية  الوراثية مبجمع  الدم  اأمرا�س 

الوراثية،  الأمرا�س  مكافحة  برنامج  واإطالق 

التي  الوقائية  اخلطط  من  عدد  يت�صمن  والذي 

ت�صهم يف احلد من هذا املر�س.

وا�صتمرت اجلهود يف هذه الربامج وحتديًدا 

يف عام 1993، حيث مت اإطالق برنامج فح�س 

يف  الزيادة  من  واحلــد  ملكافحة  ــزواج  ال قبل 

املر�س،  لهذا  احلاملني  اأو  امل�صابني  حالت  عدد 

حل�صر  بيانات  قاعدة  بناء  الفرتة  هذه  و�صملت 

برنامج فح�س  امل�صابني من خالل  املواليد  عدد 

املواليد وكذلك برنامج فح�س الطلبة.

وبالتزامن مع اجلهود الوقائية عملت العديد 

التو�صيحية  اخلطط  لر�صم  الطبية  اللجان  من 

العلمية  واملعايري  الأ�ص�س  ح�صب  العالجية 

عيادة  اول  اإن�صاء  ففي عام 2012 مت  العاملية؛ 

العام 2013 تعزيز  املزمنة، و�صهد  اآلم  لعالج 

التوا�صل بني الفريق الطبي واملر�صى عن طريق 

للرد  �صاخن،  كخط  اإلكرتونية،  من�صة  توفري 

ويف  وات�صاب،  تطبيق  عرب  ال�صتف�صارات  على 

مليون  ن�صف  من  اأكرث  ا�صتقبال  مت  الإطار  هذا 

منذ  وات�صاب يف  تطبيق  وا�صتف�صار عرب  ر�صالة 

البدء بالعمل بهذا الربنامج خالل ت�صع �صنوات.

اأمرا�س  مركز  تد�صني   2014 العام  و�صهد 

لعالج  متكامل  مركز  اأول  ليكون  الوراثية  الدم 

وتطوير  حتديث  اإطــار  ويف  ال�صكلر،  مر�صى 

تبادل  برنامج  و�صع  مت  اخلدماتية  الربامج 

عالج  يف  عامليني  خــرباء  مع  م�صتمر  خــربات 

فريق  مع  اخلربات  تبادل  ومنها  احلالت،  هذه 

عام  املتحدة  باململكة   KING›S College
 John م�صت�صفى  مع  اخلربات  وتبادل   ،2014

عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات   Hopkins
العديد من اخلربات  اإ�صافة ل�صتقطاب   ،2015

�صمن برنامج الطبيب الزائر.

نقل  عملية  العالجية؛  التطورات  اأبرز  ومن 

وا�صتبدال الدم الدوري للمر�صى، اإذ مت ا�صتحداث 

كفاءة  لرفع  تطوًرا  الأجهزة  اأحدث  وا�صتقدام 

العالج للحد من حدوث امل�صاعفات الطبية، ومت 

حتقيق حت�صن بن�صبة 300% يف عملية نقل الدم 

به  معمول  كان  الذي  بالنظام  مقارنة  الدوري 

�صابًقا.

�صاملة  عيادة  اإن�صاء  مت   2018 العام  ويف 

لتقدمي  مغاير  وباأ�صلوب  التخ�ص�صات  متعددة 

الرعاية ال�صحية، كما مت ا�صتحداث نظام التطبيب 

اإتاحة توفري اجلهد والعناء ومدة  عن بعد، مما 

اآخر  املر�صى يف  ر�صى  ن�صبة  وبلغت  النتظار، 

عملية م�صح عن برنامج التطبيب عن بعد %94.

التدريب  ا�صتمرارية  لأهمية  ونــظــًرا 

الطبية  الطواقم  عند  العلمية  البحوث  وتعزيز 

الور�س  ع�صرات  تنظيم  مت  والتمري�صية، 

�صياق  ويف  التثقيفية،  واملحا�صرات  التدريبية 

العالجات املتوفرة مت توفري عالج »هيدروك�صي 

يوريا« منذ عام 1997، وبلغت ن�صبة املر�صى 

املر�صى  اإجمايل  من   %65 منه  امل�صتفيدين 

املتابعني.

ل�صاحب  الكرمية  للتوجيهات  وتنفيًذا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مت توفري دواء 

»الداكفيو« عام 2021 لعالج مر�صى ال�صكلر، 

اإذ ُتعد مملكة البحرين اأول دولة ت�صجل وتعتمد 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بعد  الدواء  هذا 

امل�صتفيدين  املر�صى  فرباير 2020، ويبلغ عدد 

ا حتى الآن. منه 50 مري�صً

اإيجابية  نتائج  املتوالية  اجلهود  وحققت 

�صملت موؤ�صرات اجلودة والأداء، وبف�صل من اهلل 

املعظم  امللك  قيادة جاللة  وبتوجيهات  �صبحانه 

املعنية، جنحت مملكة  الطبية  الطواقم  وجهود 

اجلدد  املواليد  ن�صبة  تخفي�س  يف  البحرين 

 %0.2 اإىل  املنجلي  الدم  فقر  مبر�س  امل�صابني 

الوفيات  موؤ�صر  م�صتوى  وانخفا�س  �صنوًيا، 

ب�صبب املر�س بن�صبة %43.

كما حققت اململكة تطوًرا يبلغ 35% يف عالج 

من  املر�صى  املزمنة من خالل حتويل  الأمرا�س 

الأقرا�س،  طريق  عن  العالج  اإىل  بالإبر  العالج 

بالآلم  املر�صى  ا�صت�صعار  ا�صتقرار  اإىل  اأدى  ما 

اليومية وحت�صن جودة حياتهم.

الكاظم: البحرين تقود  العامل يف رعاية مري�ض ال�سكلر

اأطلقت جمعية البحرين لرعاية مر�صى 

 ،»We ال�صكلر �صعارها لعام 2022 »نحُن

يف اليوم الدويل للتوعية باخللية املنجلية 

عام،  كل  يونيو من  املوافق 19  »ال�صكلر« 

وال�صتمرار  العزمية  معاين  يحمل  والذي 

عن  ويعربرّ  والتميز،  النجاح  طريق  يف 

املنجلية جماعة متلك من  حماربي اخللية 

الإرث والقيم العالية، والتعريف مبحاربي 

جًدا  قوية  جمموعة  املنجلية  اخللية 

التي  ال�صعف  �صورة  عن  بعيًدا  وناجحة 

يتخيرّلها البع�س ملحاربي ال�صكلر.

اأعلنت  »نحن«،  �صعار  مع  وبالتزامن 

درع  على  العمل  طور  يف  اأنها  اجلمعية 

حماربي  لتكرمي  واملهني  الوظيفي  للتميز 

مواقع  يف  املتميزين  البحرين  يف  ال�صكلر 

ال�صكلر  حماربي  باأحد  تيمًنا  عملهم، 

املتميزين مهنًيا واملتفانني يف خدمة وطنهم 

وجمتمعهم.

وعطًفا على ما �صبق، قال الأمني العام 

ال�صكلر:  لرعاية مر�صى  البحرين  جلمعية 

نحن  وقيمتنا،  هويتنا  عن  نعرب  »نحن 

قررنا النجاح مًعا يًدا بيد وبروؤى موحدة، 

نحن ن�صارك املوؤ�ص�صة ال�صحية يف تطوير 

الرعاية ال�صحية«.

اأ�صبحت  البحرين  اأن  الكاظم  واأكد 

مري�س  رعاية  يف  العامل  تقود  اليوم 

فرد  مليون   27 حياة  يف  وتوؤثر  ال�صكلر 

م�صاب بال�صكلر حول العامل، اإذ اأثمر الدعم 

واحلكومة  الر�صيدة  القيادة  من  املتوا�صل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

حفظه  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

البحرينية  التجربة  تكون  اأن  ورعاه،  اهلل 

منوذًجا يتم ا�صتن�صاخه يف دول العامل ملا 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  جناح  من  حققته 

�صناع  حتفيز  يف  الريادي  الدور  �صيما  ل 

الدواء على اإنتاج ادوية جديدة بعد انقطاع 

البحرين  اأ�صبحت  اإذ  عاما،  ع�صرين  دام 

الوليات  بعد  العامل  يف  الثانية  الدولة 

وا�صتخدام  توفري  يف  الأمريكية  املتحدة 

�صمو  توجيه  بعد  )كريزانليزوماب(  دواء 

الأول  الداعم  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

ملري�س اخللية يف البحرين.

التي  الدول  اأول  من  »البحرين  وقال: 

الأطباء  لدى  اخليارات  تنويع  اىل  �صعت 

العالجية،  اخليارات  من  حزمة  توفري  يف 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �صمو  ه  وجَّ اإذ 

رعاية  للتميز يف  مركًزا  البحرين  لتحويل 

عن  يعرب  موقف  يف  ال�صكلر،  مري�س 

الهتمام وال�صجاعه يف تغيري الفهم العاملي 

ملر�س اخللية املنجلية«، واأ�صاف: »تاأثرينا 

اإقليمًيا، بل ت�صعى  اأو  اليوم مل يعد حملًيا 

الن�صانية  الكارثة  ملنع  جاهدة  البحرين 

التي قد حتدث يف 2030، اإذ اأكدت حتمية 

موت 75% من الأطفال امل�صابني قبل بلوغ 

اخلام�صة«.

اأن  ال�صكلر  العام جلمعية  الأمني  وبنيرّ 

اإذ  املجالت،  خمتلف  يف  بالتوازي  العمل 

تقدًما  اأكرث  فهم  بناء  يف  جمتهدين  نعمل 

البحرين  يف  ال�صكلر  مري�س  رعاية  يف 

مع  والعمل  والدواء  الرعاية  تطوير  عرب 

و�صناع  واجلامعات  العلمية  املدار�س 

على  البحريني،  امل�صتوى  على  الدواء 

مع  العمل  على  نعمل  اخلليجي  امل�صتوى 

من  وال�صتفادة  اجلهود  لت�صاوي  �صركائنا 

ال�صقيقة  الدول  يف  البحرينية  التجارب 

الرعاية  وتطوير  وقوانني  ت�صريعات  من 

قد  البحرينية،  التجربة  من  واخلال�صة 

البحرين  ا�صتثمار  اأن  الوباء  من  تعلمنا 

وخمتلف  ال�صحية  التحية  البنية  يف 

الرعاية ال�صحية ال�صاملة للمواطنني، بدًءا 

والتنمية  والوقائية  الأولية  الرعاية  من 

احل�صرية التي اأ�صهمت يف منو الوعي بني 

ال�صكان وجتويد حياة الأفراد.

زكريا الكاظم

خالل جولة يف ق�سم فقر الدم املنجلي

الأن�ساري: تطّور كبري يف م�ستوى اخلدمات املقدمة ملر�سى ال�سكلر

�صيد اأحمد الوداعي:

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

احلكومية الدكتور اأحمد حممد الأن�صاري على 

املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  يف  الكبري  التطور 

تطبيق  ظل  يف  املنجلي،  الدم  فقر  ملري�س 

)ال�صكلر(  املنجلي  الدم  فقر  ا�صرتاتيجية 

كواحدة من �صبع ا�صرتاتيجيات �صحية مهمة 

عليها  العمل  يتم  البحرين،  مملكة  يف  تتطبق 

جميًعا بنف�س درجة الهتمام واملتابعة.

 جاء ذلك خالل لقائه بعدد من الإعالميني 

الوطني  الت�صال  مركز  نظمها  جولة  �صمن 

جممع  يف  املنجلي  الدم  فقر  مر�صى  لق�صم 

العاملي  اليوم  مبنا�صبة  الطبي،  ال�صلمانية 

ملر�صى ال�صكلر، اإذ اأو�صح الدكتور الأن�صاري 

جوانب تطور اخلدمات ال�صحية، والتي كانت 

جائحة كورونا خري �صاهد عليها، موؤكًدا امل�صي 

قدًما يف تنفيذ العديد من امل�صاريع التطويرية 

حل�صرة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  اإطار  يف 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، وتوجيهات �صاحب ال�صمو 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، لدعم وم�صاندة 

تطوير  اإىل  الهادفة  واملبادرات  امل�صاريع 

وفق  اململكة  يف  ال�صحية  اخلدمات  منظومة 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة والتناف�صية.

نائب  اليو�صف،  رجاء  الدكتورة  ورافقت 

الوراثية،  الأمرا�س  مركز  اإدارة  جلنة  رئي�س 

املركز،  لأق�صام  تفقدية  جولة  يف  الإعالميني 

بداأت من غرفة التقييم مروًرا بغرف املعاجلة 

نوعية  اختالف  مو�صحة  احلالت،  وتقييم 

اتخاذ  اأو  ل�صاعات  املعاجلة  بني  املعاجلات 

املتابعة  احلالة  تطلبت  حال  التنومي يف  قرار 

غرف  اإىل  و�صوًل  امل�صت�صفى،  داخل  الطبية 

باأحدث  الكاملة  املر�صى، وتو�صيح جاهزيتها 

الأجهزة وامل�صتلزمات الطبية، ومركز التدريب 

اأنه يتم ا�صتقبال املركز  والبحوث، واأو�صحت 

للحالت ب�صكل يومي حتى ال�صاعة 11 م�صاًء، 

على اأن يتم التوجه للطوارئ بعد هذا الوقت. 

اأ�صرة  عدد  عن  �صوؤال  عن  جواب  ويف 

الإناث وعدد وفيات ال�صكلر، قال علي دروي�س 

اأخ�صائي التمري�س ومن�صق الرعاية ال�صحية 

 132 يوجد  اإنه  املنجلي  الدم  فقر  ملر�صى 

بامل�صت�صفى، بينها 42  ال�صكلر  �صريًرا ملر�صى 

موؤكًدا  للذكور،  �صريًرا  و90  لالإناث  �صريًرا 

الذكور،  من  هم  امل�صت�صفى  مراجعي  اأغلب  اأن 

الذي  الهايدروك�صيوريا  عالج  بتوافر  مفيًدا 

 %65 عليه  املنتظمني  املر�صى  ن�صبة  تبلغ 

الدم  اأمرا�س  مركز  يف  املتابعني  املر�صى  من 

دواء  ا�صتخدام  اأو�صح  كما  كما  الوراثية، 

العام  منذ  الأدافكيو  اأو  كريزانليزوماب 

دولة  اأول  البحرين  مملكة  ُتعد  اإذ  املا�صي، 

تعتمد هذا الدواء بعد اأمريكا يف فرباير 2020 

ومت توفريه يف املركز، ويوجد حالًيا ما يفوق 

ا ي�صتخدمونه للعالج. اخلم�صني مري�صً

مر�صى  وفيات  لنخفا�س  بالن�صبة  اأما 

مقارنة   %43 بلغت  فقد  املنجلي،  الدم  فقر 

و)2017-  ،)2016-2012( الأعوام  بني 

فقر  مر�صى  وفيات  انخفا�س  مبيًنا   ،)2021

حالت  عدد  بلغ  اإذ  )ال�صكلر(،  املنجلي  الدم 

تاريخ  حتى  حالة   13 العام  هذا  الوفيات 

22/  5/  2022، �صبقتها 25 حالة وفاة عام 

 2020 عام  من  كل  يف  حالة  و28   ،2021

عدد  يف  اأكرب  انخفا�س  �صبقها  و2019، 

احلالت بلغ 18 وفاة عام 2018، و31 عام 

2015، و46 عام 2014.

ثروت  الدكتور  قدم  اجلولة،  وخالل   

حول  �صرًحا  الدم  اأمرا�س  ا�صت�صاري  وجدي 

فيه،  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  املركز  اأق�صام 

لفًتا اإىل اأن متو�صط عدد املر�صى املنومني يف 

امل�صت�صفى يبلغ 100 حالة، مع وجود متابعة 

جودة  ل�صمان  تهدف  للحالت  تف�صيلية 

كيفية  مراقبة  جانب  اإىل  املقدمة،  اخلدمات 

تقدمي اخلدمة الطبية ملري�س ال�صكلر.

مبنى  اأن  وجدي  ثروت  الدكتور  و�صرح 

الأمرا�س الوراثية ي�صتقبل الذكور فقط حالًيا، 

للطوارئ  فيتوجهن  الإناث  من  املر�صى  اأما 

ونف�س  املتبع  الربوتوكول  وبنف�س  مبا�صرة، 

الطاقم الطبي املتخ�ص�س للذكور، ولكن املكان 

يختلف فقط، ويف حال وجود اأي ا�صت�صارات 

املتخ�ص�س  الطبي  الفريق  يتوجه  طبية 

بال�صكلر ملعاينة احلالة يف كال املبنيني، موؤكًدا 

هو  والإناث  الذكور  بني  الف�صل  هذا  �صبب  اأن 

مبنى  داخل  ا�صتيعابية  قدرة  وجود  عدم 

الأمرا�س الوراثية لكل احلالت.

وجود  ال�صيد  رجاء  د.  اأكدت  جانبها،  من 

خطة قريبة، قد بداأ العمل بها بالفعل، لتو�صعة 

مبنى الطوارئ مب�صت�صفى ال�صلمانية، مو�صحة 

وجود 4 اأ�صررّة حمجوزة بداخل غرف العناية 

املركزة ملر�صى ال�صكلر، و�صريرين يف كل غرفة 

ال�صكلر،  مر�صى  ملبا�صرة  الطوارئ  مبنى  يف 

وهو الق�صم الوحيد الذي يتم حجز الأ�صررّة له 

يف داخل م�صت�صفى ال�صلمانية، موؤكدة �صعوبة 

هذا الإجراء.

ويف جواب عن �صوؤال حول كيفية ت�صنيف 

حالة املري�س ومعرفة �صدة الأمل، قال دكتور 

لت�صنيف  األوان   5 »هناك  طوق:  اآل  جعفر 

لدى  احليوية  واملوؤ�صرات  احلالة  م�صتوى 

اإعطاء  يتم  احلالة  �صدة  وبح�صب  املري�س، 

قلياًل،  اأملًا  يعني  الأخ�صر  فاللون  العالج، 

نقله  يحتاج  حرجة  حالة  الأحمر  واللون 

غرف  واإدخاله  الرئي�س  الطوارئ  مبنى  اىل 

الإنعا�س يف حال احتياجه لذلك«.

املراجعني  غالبية  اأن  اإىل  د. جعفر  واأ�صار 

واإبقائهم  فقط  الأويل  العالج  باأخذ  يكتفون 

فقط،  �صاعات   6 اىل   4 ملدة  املالحظة  حتت 

ملغادرة  الإذن  على  ذلك  بعد  ويح�صلون 

وت�صل  للتنومي،  حاجتهم  دون  امل�صت�صفى 

الن�صبة اإىل 90% ملن يحتاجون العالج الأويل 

بداخل  التنومي  اإىل  يحتاجون  و%10  فقط، 

امل�صت�صفى.

ملفات  امل�صجلة يف  احلالت  عدد  اأن  واأكد 

م�صت�صفى ال�صلمانية للم�صابني بال�صكلر هو 5 

اآلف مري�س، من اأ�صل ثمانية اآلف مري�س يف 

مملكة البحرين.

افتتاح  منذ  اإنه  طوق  اآل  جعفر  د.  وقال 

يقوم   ،2014 يف  الوراثية  الأمرا�س  مبنى 

املر�صى  مع  بالتعامل  بالداخل  الطبي  الفريق 

وت�صنيفهم ب�صكل يومي، اإذ اإن املري�س نف�صه 

العالج  بروتوكول  كيفية  يعرف  اأ�صبح 

�صريعة  طرق  وجود  اإىل  م�صرًيا  بالداخل، 

ملعرفة �صدة الأمل، منها مقيا�س الأمل الذي يتم 

اىل   1 من  واملري�س  الطبيب  قبل  من  تقييمه 

10، اإذ اإن 1 يعني اأملًا حمتماًل، و10 اأملًا �صديًدا 

ب�صكل  املر�صى  عمر  متو�صط  اأن  م�صيًفا  جًدا، 

عام قد فاق 55 عاًما، مو�صًحا وجود ثمانية 

ا فوق  مر�صى فوق �صن 80 عاًما، و20 مري�صً

ُتوفيت  الت�صعني  فوق  ومري�صة  عاًما،   70

امل�صتمرة  املتابعة  ومع  اأنه  اإىل  لفًتا  موؤخًرا، 

الناحية  من  املر�صى  على  املحافظة  يتم 

الطبية، وبنيرّ اأن متو�صط عمر مري�س ال�صكلر 

يف املا�صي كان يبلغ 20 �صنة فقط، ثم ارتفع 

�صنة يف فرتة لحقة،  اإىل 40  العمر  متو�صط 

املتطورة  العالج  منظومة  وب�صبب  الآن  ولكن 

مقارنة  جًدا  قليلة  الوفيات  ن�صبة  اأ�صبحت 

بباقي دول العامل.

الأ�صررّة،  عدد  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

املالحظة،  غرف  يف  �صريًرا   17 »هناك  قال: 

لكل  غرف،   4 على  موزعة  �صريًرا   16 منها 

غرفة اأربعة اأ�صررّة ودورة مياه خا�صة، وغرفة 

اإن كان املري�س يحمل  واحدة للعزل ال�صحي 

للعزل  ويحتاج  اأخرى  معدية  اأمرا�س  اأي 

ال�صريري«.

داخل  يف  الأ�صررّة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  وذكر 

موؤكًدا   ،%80 اىل   %70 من  باملتو�صط  املبنى 

وموا�صم  رم�صان  �صهر  يف  ترتفع  الن�صبة  اأن 

تاأثري مبا�صر على  ال�صتاء والغبار؛ ملا لها من 

مر�صى ال�صكلر.

»ال�سلمانية« يف  للعالج  مقّيد  اآلف   5 منهم  البحرين  يف  �سكلر  مري�ض  اآلف   8 م��ن  اأك���ر 
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يف اليوم العاملي ملر�ض فقر الدم املنجلي

البحرين جنحت يف خف�ض اأعداد وفيات مر�سى ال�سكلر

لتوفري  بالغة  اأهمية  البحرين  مملكة  تويل 

اخلدمات ال�صحية وتعزيز الوعي ال�صحي، وُتعد 

كبرية  منجزات  حققت  التي  الدول  طليعة  يف 

الأهمية  واإيالء  امل�صتدامة  التنمية  �صعيد  على 

وحتقيق  اجلميع  و�صالمة  ل�صحة  الق�صوى 

التغطية ال�صحية ال�صاملة جلميع ال�صكان.

ويحظى القطاع ال�صحي يف اململكة بدعم ل 

حمدود ورعاية كبرية من لدن ح�صرة �صاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ومبــوؤازرة  ورعــاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لدن  من  كرمية 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الدم  فقر  ملر�س  العاملي  اليوم  ومبنا�صبة 

من  ع�صر  التا�صع  يف  ي�صادف  الذي  املنجلي 

يونيو من كل عام، فاإن حكومة مملكة البحرين 

تفخر بتحقيق منجزات كبرية وم�صاريع متميزة 

ال�صاملة  اخلدمات  من  حزمة  بتوفري  �صاهمت 

يف  كبرًيا  تقدًما  وحققت  )ال�صكلر(،  ملر�صى 

وطنية  خطة  خالل  من  املر�س  على  ال�صيطرة 

البنية  توفري  على  ارتكزت  النطاق  وا�صعة 

لهذه  اأف�صل اخلدمات  املتقدمة وتوفري  ال�صحية 

الفئة من املر�صى.

البنية  اإن�صاء  يف  الكبرية  الطفرة  ومع 

البحرين  مبملكة  ال�صحية  للمنظومة  التحتية 

الرعاية  بداأت  املا�صي،  القرن  ثمانينات  يف 

العام  يف  وحتديًدا  ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية 

بتبني  املوقرة  احلكومة  قامت  اإذ   ،1984

وو�صع  )ال�صكلر(  املنجلي  الــدم  فقر  ملف 

للوقاية  اأ�ص�س  لبناء  �صاملة  وطنية  خطة 

عالجية،  خطط  وتوفري  املر�س  انت�صار  من 

انت�صاًرا  الأكرث  الأمرا�س  من  املر�س  هذا  كون 

ملنطقة. با

اأولوية  ال�صكلر  مر�صى  رعاية  و�صكلت 

ال�صحي يف مملكة  القطاع  اأجندة  على خريطة 

م�صوار  من  عاًما   35 مدى  وعلى  البحرين، 

ال�صكلر،  ملر�صى  ال�صحية  الرعاية  تطوير 

عن  ببحث  املر�صى  برعاية  املعني  الفريق  قام 

اأبرز املحطات يف هذا امل�صوار، والتي كان لها 

املر�صى،  حياة  جودة  حت�صني  يف  بارز  دور 

مت  �صحًيا  م�صروًعا   182 مراجعة  متت  اإذ 

املن�صرمة. الأعوام  خالل  تطبيقها 

امل�صت�صفيات  اأ�ــصــارت  ال�صدد  هــذا  ويف 

احلكومية اإىل اخلطط وامل�صاريع املعدة للتعامل 

مع هذا املر�س، ففي عام 1984 مت اإن�صاء وحدة 

الطبي  ال�صلمانية  الوراثية مبجمع  الدم  اأمرا�س 

الوراثية،  الأمرا�س  مكافحة  برنامج  واإطالق 

التي  الوقائية  اخلطط  من  عدد  يت�صمن  والذي 

ت�صهم يف احلد من هذا املر�س.

وا�صتمرت اجلهود يف هذه الربامج وحتديًدا 

يف عام 1993، حيث مت اإطالق برنامج فح�س 

يف  الزيادة  من  واحلــد  ملكافحة  ــزواج  ال قبل 

املر�س،  لهذا  احلاملني  اأو  امل�صابني  حالت  عدد 

حل�صر  بيانات  قاعدة  بناء  الفرتة  هذه  و�صملت 

برنامج فح�س  امل�صابني من خالل  املواليد  عدد 

املواليد وكذلك برنامج فح�س الطلبة.

وبالتزامن مع اجلهود الوقائية عملت العديد 

التو�صيحية  اخلطط  لر�صم  الطبية  اللجان  من 

العلمية  واملعايري  الأ�ص�س  ح�صب  العالجية 

عيادة  اول  اإن�صاء  ففي عام 2012 مت  العاملية؛ 

العام 2013 تعزيز  املزمنة، و�صهد  اآلم  لعالج 

التوا�صل بني الفريق الطبي واملر�صى عن طريق 

للرد  �صاخن،  كخط  اإلكرتونية،  من�صة  توفري 

ويف  وات�صاب،  تطبيق  عرب  ال�صتف�صارات  على 

مليون  ن�صف  من  اأكرث  ا�صتقبال  مت  الإطار  هذا 

منذ  وات�صاب يف  تطبيق  وا�صتف�صار عرب  ر�صالة 

البدء بالعمل بهذا الربنامج خالل ت�صع �صنوات.

اأمرا�س  مركز  تد�صني   2014 العام  و�صهد 

لعالج  متكامل  مركز  اأول  ليكون  الوراثية  الدم 

وتطوير  حتديث  اإطــار  ويف  ال�صكلر،  مر�صى 

تبادل  برنامج  و�صع  مت  اخلدماتية  الربامج 

عالج  يف  عامليني  خــرباء  مع  م�صتمر  خــربات 

فريق  مع  اخلربات  تبادل  ومنها  احلالت،  هذه 

عام  املتحدة  باململكة   KING›S College
 John م�صت�صفى  مع  اخلربات  وتبادل   ،2014

عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات   Hopkins
العديد من اخلربات  اإ�صافة ل�صتقطاب   ،2015

�صمن برنامج الطبيب الزائر.

نقل  عملية  العالجية؛  التطورات  اأبرز  ومن 

وا�صتبدال الدم الدوري للمر�صى، اإذ مت ا�صتحداث 

كفاءة  لرفع  تطوًرا  الأجهزة  اأحدث  وا�صتقدام 

العالج للحد من حدوث امل�صاعفات الطبية، ومت 

حتقيق حت�صن بن�صبة 300% يف عملية نقل الدم 

به  معمول  كان  الذي  بالنظام  مقارنة  الدوري 

�صابًقا.

�صاملة  عيادة  اإن�صاء  مت   2018 العام  ويف 

لتقدمي  مغاير  وباأ�صلوب  التخ�ص�صات  متعددة 

الرعاية ال�صحية، كما مت ا�صتحداث نظام التطبيب 

اإتاحة توفري اجلهد والعناء ومدة  عن بعد، مما 

اآخر  املر�صى يف  ر�صى  ن�صبة  وبلغت  النتظار، 

عملية م�صح عن برنامج التطبيب عن بعد %94.

التدريب  ا�صتمرارية  لأهمية  ونــظــًرا 

الطبية  الطواقم  عند  العلمية  البحوث  وتعزيز 

الور�س  ع�صرات  تنظيم  مت  والتمري�صية، 

�صياق  ويف  التثقيفية،  واملحا�صرات  التدريبية 

العالجات املتوفرة مت توفري عالج »هيدروك�صي 

يوريا« منذ عام 1997، وبلغت ن�صبة املر�صى 

املر�صى  اإجمايل  من   %65 منه  امل�صتفيدين 

املتابعني.

ل�صاحب  الكرمية  للتوجيهات  وتنفيًذا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مت توفري دواء 

»الداكفيو« عام 2021 لعالج مر�صى ال�صكلر، 

اإذ ُتعد مملكة البحرين اأول دولة ت�صجل وتعتمد 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بعد  الدواء  هذا 

امل�صتفيدين  املر�صى  فرباير 2020، ويبلغ عدد 

ا حتى الآن. منه 50 مري�صً

اإيجابية  نتائج  املتوالية  اجلهود  وحققت 

�صملت موؤ�صرات اجلودة والأداء، وبف�صل من اهلل 

املعظم  امللك  قيادة جاللة  وبتوجيهات  �صبحانه 

املعنية، جنحت مملكة  الطبية  الطواقم  وجهود 

اجلدد  املواليد  ن�صبة  تخفي�س  يف  البحرين 

 %0.2 اإىل  املنجلي  الدم  فقر  مبر�س  امل�صابني 

الوفيات  موؤ�صر  م�صتوى  وانخفا�س  �صنوًيا، 

ب�صبب املر�س بن�صبة %43.

كما حققت اململكة تطوًرا يبلغ 35% يف عالج 

من  املر�صى  املزمنة من خالل حتويل  الأمرا�س 

الأقرا�س،  طريق  عن  العالج  اإىل  بالإبر  العالج 

بالآلم  املر�صى  ا�صت�صعار  ا�صتقرار  اإىل  اأدى  ما 

اليومية وحت�صن جودة حياتهم.

الكاظم: البحرين تقود  العامل يف رعاية مري�ض ال�سكلر

اأطلقت جمعية البحرين لرعاية مر�صى 

 ،»We ال�صكلر �صعارها لعام 2022 »نحُن

يف اليوم الدويل للتوعية باخللية املنجلية 

عام،  كل  يونيو من  املوافق 19  »ال�صكلر« 

وال�صتمرار  العزمية  معاين  يحمل  والذي 

عن  ويعربرّ  والتميز،  النجاح  طريق  يف 

املنجلية جماعة متلك من  حماربي اخللية 

الإرث والقيم العالية، والتعريف مبحاربي 

جًدا  قوية  جمموعة  املنجلية  اخللية 

التي  ال�صعف  �صورة  عن  بعيًدا  وناجحة 

يتخيرّلها البع�س ملحاربي ال�صكلر.

اأعلنت  »نحن«،  �صعار  مع  وبالتزامن 

درع  على  العمل  طور  يف  اأنها  اجلمعية 

حماربي  لتكرمي  واملهني  الوظيفي  للتميز 

مواقع  يف  املتميزين  البحرين  يف  ال�صكلر 

ال�صكلر  حماربي  باأحد  تيمًنا  عملهم، 

املتميزين مهنًيا واملتفانني يف خدمة وطنهم 

وجمتمعهم.

وعطًفا على ما �صبق، قال الأمني العام 

ال�صكلر:  لرعاية مر�صى  البحرين  جلمعية 

نحن  وقيمتنا،  هويتنا  عن  نعرب  »نحن 

قررنا النجاح مًعا يًدا بيد وبروؤى موحدة، 

نحن ن�صارك املوؤ�ص�صة ال�صحية يف تطوير 

الرعاية ال�صحية«.

اأ�صبحت  البحرين  اأن  الكاظم  واأكد 

مري�س  رعاية  يف  العامل  تقود  اليوم 

فرد  مليون   27 حياة  يف  وتوؤثر  ال�صكلر 

م�صاب بال�صكلر حول العامل، اإذ اأثمر الدعم 

واحلكومة  الر�صيدة  القيادة  من  املتوا�صل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

حفظه  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

البحرينية  التجربة  تكون  اأن  ورعاه،  اهلل 

منوذًجا يتم ا�صتن�صاخه يف دول العامل ملا 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  جناح  من  حققته 

�صناع  حتفيز  يف  الريادي  الدور  �صيما  ل 

الدواء على اإنتاج ادوية جديدة بعد انقطاع 

البحرين  اأ�صبحت  اإذ  عاما،  ع�صرين  دام 

الوليات  بعد  العامل  يف  الثانية  الدولة 

وا�صتخدام  توفري  يف  الأمريكية  املتحدة 

�صمو  توجيه  بعد  )كريزانليزوماب(  دواء 

الأول  الداعم  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

ملري�س اخللية يف البحرين.

التي  الدول  اأول  من  »البحرين  وقال: 

الأطباء  لدى  اخليارات  تنويع  اىل  �صعت 

العالجية،  اخليارات  من  حزمة  توفري  يف 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �صمو  ه  وجَّ اإذ 

رعاية  للتميز يف  مركًزا  البحرين  لتحويل 

عن  يعرب  موقف  يف  ال�صكلر،  مري�س 

الهتمام وال�صجاعه يف تغيري الفهم العاملي 

ملر�س اخللية املنجلية«، واأ�صاف: »تاأثرينا 

اإقليمًيا، بل ت�صعى  اأو  اليوم مل يعد حملًيا 

الن�صانية  الكارثة  ملنع  جاهدة  البحرين 

التي قد حتدث يف 2030، اإذ اأكدت حتمية 

موت 75% من الأطفال امل�صابني قبل بلوغ 

اخلام�صة«.

اأن  ال�صكلر  العام جلمعية  الأمني  وبنيرّ 

اإذ  املجالت،  خمتلف  يف  بالتوازي  العمل 

تقدًما  اأكرث  فهم  بناء  يف  جمتهدين  نعمل 

البحرين  يف  ال�صكلر  مري�س  رعاية  يف 

مع  والعمل  والدواء  الرعاية  تطوير  عرب 

و�صناع  واجلامعات  العلمية  املدار�س 

على  البحريني،  امل�صتوى  على  الدواء 

مع  العمل  على  نعمل  اخلليجي  امل�صتوى 

من  وال�صتفادة  اجلهود  لت�صاوي  �صركائنا 

ال�صقيقة  الدول  يف  البحرينية  التجارب 

الرعاية  وتطوير  وقوانني  ت�صريعات  من 

قد  البحرينية،  التجربة  من  واخلال�صة 

البحرين  ا�صتثمار  اأن  الوباء  من  تعلمنا 

وخمتلف  ال�صحية  التحية  البنية  يف 

الرعاية ال�صحية ال�صاملة للمواطنني، بدًءا 

والتنمية  والوقائية  الأولية  الرعاية  من 

احل�صرية التي اأ�صهمت يف منو الوعي بني 

ال�صكان وجتويد حياة الأفراد.

زكريا الكاظم

خالل جولة يف ق�سم فقر الدم املنجلي

الأن�ساري: تطّور كبري يف م�ستوى اخلدمات املقدمة ملر�سى ال�سكلر

�صيد اأحمد الوداعي:

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

احلكومية الدكتور اأحمد حممد الأن�صاري على 

املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  يف  الكبري  التطور 

تطبيق  ظل  يف  املنجلي،  الدم  فقر  ملري�س 

)ال�صكلر(  املنجلي  الدم  فقر  ا�صرتاتيجية 

كواحدة من �صبع ا�صرتاتيجيات �صحية مهمة 

عليها  العمل  يتم  البحرين،  مملكة  يف  تتطبق 

جميًعا بنف�س درجة الهتمام واملتابعة.

 جاء ذلك خالل لقائه بعدد من الإعالميني 

الوطني  الت�صال  مركز  نظمها  جولة  �صمن 

جممع  يف  املنجلي  الدم  فقر  مر�صى  لق�صم 

العاملي  اليوم  مبنا�صبة  الطبي،  ال�صلمانية 

ملر�صى ال�صكلر، اإذ اأو�صح الدكتور الأن�صاري 

جوانب تطور اخلدمات ال�صحية، والتي كانت 

جائحة كورونا خري �صاهد عليها، موؤكًدا امل�صي 

قدًما يف تنفيذ العديد من امل�صاريع التطويرية 

حل�صرة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  اإطار  يف 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، وتوجيهات �صاحب ال�صمو 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، لدعم وم�صاندة 

تطوير  اإىل  الهادفة  واملبادرات  امل�صاريع 

وفق  اململكة  يف  ال�صحية  اخلدمات  منظومة 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة والتناف�صية.

نائب  اليو�صف،  رجاء  الدكتورة  ورافقت 

الوراثية،  الأمرا�س  مركز  اإدارة  جلنة  رئي�س 

املركز،  لأق�صام  تفقدية  جولة  يف  الإعالميني 

بداأت من غرفة التقييم مروًرا بغرف املعاجلة 

نوعية  اختالف  مو�صحة  احلالت،  وتقييم 

اتخاذ  اأو  ل�صاعات  املعاجلة  بني  املعاجلات 

املتابعة  احلالة  تطلبت  حال  التنومي يف  قرار 

غرف  اإىل  و�صوًل  امل�صت�صفى،  داخل  الطبية 

باأحدث  الكاملة  املر�صى، وتو�صيح جاهزيتها 

الأجهزة وامل�صتلزمات الطبية، ومركز التدريب 

اأنه يتم ا�صتقبال املركز  والبحوث، واأو�صحت 

للحالت ب�صكل يومي حتى ال�صاعة 11 م�صاًء، 

على اأن يتم التوجه للطوارئ بعد هذا الوقت. 

اأ�صرة  عدد  عن  �صوؤال  عن  جواب  ويف 

الإناث وعدد وفيات ال�صكلر، قال علي دروي�س 

اأخ�صائي التمري�س ومن�صق الرعاية ال�صحية 

 132 يوجد  اإنه  املنجلي  الدم  فقر  ملر�صى 

بامل�صت�صفى، بينها 42  ال�صكلر  �صريًرا ملر�صى 

موؤكًدا  للذكور،  �صريًرا  و90  لالإناث  �صريًرا 

الذكور،  من  هم  امل�صت�صفى  مراجعي  اأغلب  اأن 

الذي  الهايدروك�صيوريا  عالج  بتوافر  مفيًدا 

 %65 عليه  املنتظمني  املر�صى  ن�صبة  تبلغ 

الدم  اأمرا�س  مركز  يف  املتابعني  املر�صى  من 

دواء  ا�صتخدام  اأو�صح  كما  كما  الوراثية، 

العام  منذ  الأدافكيو  اأو  كريزانليزوماب 

دولة  اأول  البحرين  مملكة  ُتعد  اإذ  املا�صي، 

تعتمد هذا الدواء بعد اأمريكا يف فرباير 2020 

ومت توفريه يف املركز، ويوجد حالًيا ما يفوق 

ا ي�صتخدمونه للعالج. اخلم�صني مري�صً

مر�صى  وفيات  لنخفا�س  بالن�صبة  اأما 

مقارنة   %43 بلغت  فقد  املنجلي،  الدم  فقر 

و)2017-  ،)2016-2012( الأعوام  بني 

فقر  مر�صى  وفيات  انخفا�س  مبيًنا   ،)2021

حالت  عدد  بلغ  اإذ  )ال�صكلر(،  املنجلي  الدم 

تاريخ  حتى  حالة   13 العام  هذا  الوفيات 

22/  5/  2022، �صبقتها 25 حالة وفاة عام 

 2020 عام  من  كل  يف  حالة  و28   ،2021

عدد  يف  اأكرب  انخفا�س  �صبقها  و2019، 

احلالت بلغ 18 وفاة عام 2018، و31 عام 

2015، و46 عام 2014.

ثروت  الدكتور  قدم  اجلولة،  وخالل   

حول  �صرًحا  الدم  اأمرا�س  ا�صت�صاري  وجدي 

فيه،  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  املركز  اأق�صام 

لفًتا اإىل اأن متو�صط عدد املر�صى املنومني يف 

امل�صت�صفى يبلغ 100 حالة، مع وجود متابعة 

جودة  ل�صمان  تهدف  للحالت  تف�صيلية 

كيفية  مراقبة  جانب  اإىل  املقدمة،  اخلدمات 

تقدمي اخلدمة الطبية ملري�س ال�صكلر.

مبنى  اأن  وجدي  ثروت  الدكتور  و�صرح 

الأمرا�س الوراثية ي�صتقبل الذكور فقط حالًيا، 

للطوارئ  فيتوجهن  الإناث  من  املر�صى  اأما 

ونف�س  املتبع  الربوتوكول  وبنف�س  مبا�صرة، 

الطاقم الطبي املتخ�ص�س للذكور، ولكن املكان 

يختلف فقط، ويف حال وجود اأي ا�صت�صارات 

املتخ�ص�س  الطبي  الفريق  يتوجه  طبية 

بال�صكلر ملعاينة احلالة يف كال املبنيني، موؤكًدا 

هو  والإناث  الذكور  بني  الف�صل  هذا  �صبب  اأن 

مبنى  داخل  ا�صتيعابية  قدرة  وجود  عدم 

الأمرا�س الوراثية لكل احلالت.

وجود  ال�صيد  رجاء  د.  اأكدت  جانبها،  من 

خطة قريبة، قد بداأ العمل بها بالفعل، لتو�صعة 

مبنى الطوارئ مب�صت�صفى ال�صلمانية، مو�صحة 

وجود 4 اأ�صررّة حمجوزة بداخل غرف العناية 

املركزة ملر�صى ال�صكلر، و�صريرين يف كل غرفة 

ال�صكلر،  مر�صى  ملبا�صرة  الطوارئ  مبنى  يف 

وهو الق�صم الوحيد الذي يتم حجز الأ�صررّة له 

يف داخل م�صت�صفى ال�صلمانية، موؤكدة �صعوبة 

هذا الإجراء.

ويف جواب عن �صوؤال حول كيفية ت�صنيف 

حالة املري�س ومعرفة �صدة الأمل، قال دكتور 

لت�صنيف  األوان   5 »هناك  طوق:  اآل  جعفر 

لدى  احليوية  واملوؤ�صرات  احلالة  م�صتوى 

اإعطاء  يتم  احلالة  �صدة  وبح�صب  املري�س، 

قلياًل،  اأملًا  يعني  الأخ�صر  فاللون  العالج، 

نقله  يحتاج  حرجة  حالة  الأحمر  واللون 

غرف  واإدخاله  الرئي�س  الطوارئ  مبنى  اىل 

الإنعا�س يف حال احتياجه لذلك«.

املراجعني  غالبية  اأن  اإىل  د. جعفر  واأ�صار 

واإبقائهم  فقط  الأويل  العالج  باأخذ  يكتفون 

فقط،  �صاعات   6 اىل   4 ملدة  املالحظة  حتت 

ملغادرة  الإذن  على  ذلك  بعد  ويح�صلون 

وت�صل  للتنومي،  حاجتهم  دون  امل�صت�صفى 

الن�صبة اإىل 90% ملن يحتاجون العالج الأويل 

بداخل  التنومي  اإىل  يحتاجون  و%10  فقط، 

امل�صت�صفى.

ملفات  امل�صجلة يف  احلالت  عدد  اأن  واأكد 

م�صت�صفى ال�صلمانية للم�صابني بال�صكلر هو 5 

اآلف مري�س، من اأ�صل ثمانية اآلف مري�س يف 

مملكة البحرين.

افتتاح  منذ  اإنه  طوق  اآل  جعفر  د.  وقال 

يقوم   ،2014 يف  الوراثية  الأمرا�س  مبنى 

املر�صى  مع  بالتعامل  بالداخل  الطبي  الفريق 

وت�صنيفهم ب�صكل يومي، اإذ اإن املري�س نف�صه 

العالج  بروتوكول  كيفية  يعرف  اأ�صبح 

�صريعة  طرق  وجود  اإىل  م�صرًيا  بالداخل، 

ملعرفة �صدة الأمل، منها مقيا�س الأمل الذي يتم 

اىل   1 من  واملري�س  الطبيب  قبل  من  تقييمه 

10، اإذ اإن 1 يعني اأملًا حمتماًل، و10 اأملًا �صديًدا 

ب�صكل  املر�صى  عمر  متو�صط  اأن  م�صيًفا  جًدا، 

عام قد فاق 55 عاًما، مو�صًحا وجود ثمانية 

ا فوق  مر�صى فوق �صن 80 عاًما، و20 مري�صً

ُتوفيت  الت�صعني  فوق  ومري�صة  عاًما،   70

امل�صتمرة  املتابعة  ومع  اأنه  اإىل  لفًتا  موؤخًرا، 

الناحية  من  املر�صى  على  املحافظة  يتم 

الطبية، وبنيرّ اأن متو�صط عمر مري�س ال�صكلر 

يف املا�صي كان يبلغ 20 �صنة فقط، ثم ارتفع 

�صنة يف فرتة لحقة،  اإىل 40  العمر  متو�صط 

املتطورة  العالج  منظومة  وب�صبب  الآن  ولكن 

مقارنة  جًدا  قليلة  الوفيات  ن�صبة  اأ�صبحت 

بباقي دول العامل.

الأ�صررّة،  عدد  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

املالحظة،  غرف  يف  �صريًرا   17 »هناك  قال: 

لكل  غرف،   4 على  موزعة  �صريًرا   16 منها 

غرفة اأربعة اأ�صررّة ودورة مياه خا�صة، وغرفة 

اإن كان املري�س يحمل  واحدة للعزل ال�صحي 

للعزل  ويحتاج  اأخرى  معدية  اأمرا�س  اأي 

ال�صريري«.

داخل  يف  الأ�صررّة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  وذكر 

موؤكًدا   ،%80 اىل   %70 من  باملتو�صط  املبنى 

وموا�صم  رم�صان  �صهر  يف  ترتفع  الن�صبة  اأن 

تاأثري مبا�صر على  ال�صتاء والغبار؛ ملا لها من 

مر�صى ال�صكلر.

»ال�سلمانية« يف  للعالج  مقّيد  اآلف   5 منهم  البحرين  يف  �سكلر  مري�ض  اآلف   8 م��ن  اأك���ر 

 اجلولة التي نظمتها امل�شت�شفيات احلكوميني لالإعالميني يف وحدة اأمرا�ض الدم الوراثية
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ال����ب����ح����ري����ن وم�������س���ت���ق���ب���ل ال�������ذك��������ء اال����س���ط���ن����ع���ي
منذ اأن حقق برنامج )AlphaGo( التابع 

�شاحًقا  انت�شاًرا   Google DeepMindلـ

اجلنوبي  الكوري  الالعب  مع  املعركة  يف 

لعبة  وهي   ،Go لعبة  يف   Lee Sedol
الذكاء  للغاية، جذب  �شينية قدمية ومعقدة 

ال�شطناعي اهتمام الباحثني واملمار�شني على 

ا�شتحالة  يتوقعون  كانوا  والذين  �شواء  حٍد 

على  قادر  ا�شطناعي  ذكاء  برنامج  ت�شميم 

التغلب على الب�شر يف املدى القريب.

 Artificial( ال�شطناعي  الذكاء 

Intelligence( هو علم متعدد التخ�ش�شات 
الفكري،  وال�شلوك  الب�شرية  القدرات  يحاكي 

ب�شرعة،  البيانات  قاعدة  ا�شرتداد  وميكنه 

على  والإجابة  املعلومات،  وا�شتخراج 

اإجابة  اأف�شل  وتقدمي  بكفاءة،  �شكوكنا 

نظرية  تتو�شع  حيث  وعقالنية،  مبا�شرة 

التكنولوجيا  وتطبيقات  ال�شطناعي  الذكاء 

الذكاء  اأدوات  من  العديد  ا�شتخدام  لت�شمل 

الع�شبية  ال�شبكات  مثل  ال�شطناعي، 

ال�شطناعية )ANN( واأنظمة القرار الذكية 

الغام�شة يف خمتلف  واملجموعات   )IDSS(

املجالت.

تدريجًيا  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيق  اإن 

يف  �شي�شاهم  املوؤ�ش�شات  داخل  العمليات  يف 

ت�شريع العمل اليومي اململ واملتكرر، كما اأنه 

حتليلًيا  ودعًما  قوية  بيانات  قاعدة  �شيوفر 

اأنظمة  يف  نوعي  تطور  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 

الذكاء ال�شطناعي  اأن دمج  القرار، كما  دعم 

كالتوظيف  املوؤ�ش�شي  العمل  ممار�شات  يف 

والتدريب والإعداد وحتليل الأداء والتخطيط 

�شيوؤدي  ذلك؛  اإىل  وما  باملواهب  والحتفاظ 

تطبيقات  لأن  املوؤ�ش�شات؛  عمل  حت�شني  اإىل 

والت�شخي�س  والتنبوؤ  التحليل  ميكنها   AI
مل�شاعدة فرق العمل على اتخاذ قرارات اأف�شل، 

ووفًقا لـFortune Business Insights من 

املوارد  تكنولوجيا  �شوق  ينمو  اأن  املتوقع 

الب�شرية العاملي من 24.04 مليار دولر يف 

عام 2021 اإىل 35.68 مليار دولر يف عام 

2028، حيث من املرجح اأن تعطي ال�شركات 

الأولوية لال�شتثمارات يف الذكاء ال�شطناعي 

وخف�س  التجارية  العمليات  لتح�شني 

التكاليف، ويف تقرير �شادر عن Pwc، وهي 

�شركة خدمات مهنية عاملية، قدرت م�شاهمات 

مليار   320 مقداره  مبا  ال�شطناعي  الذكاء 

الجمايل  املحلي  الناجت  من  اأمريكي  دولر 

يف ال�شرق الأو�شط بحلول عام 2023 ومبا 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %8.2 ن�شبته 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

بقيادة  البحرين  قامت حكومة  فقد  لذلك 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

الثاقبة  امللكية  الروؤية  مع  وان�شجاًما  املوقر 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

املعرفة  اقت�شاد  يف  ال�شتثمار  ب�شرورة 

جادة  خطوات  باتخاذ  احلديثة،  والتقنيات 

وتطبيقه  ال�شطناعي  الذكاء  درا�شة  نحو 

يف خمتلف املجالت باعتباره م�شدًرا رئي�ًشا 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف مملكة البحرين، 

يف  اأطلقت  عديدة  مبادرات  هناك  اأن  كما 

تعزيز الذكاء ال�شطناعي يف اململكة كمبادرة 

مركز �شمو ال�شيخ نا�شر للبحوث والتطوير 

ال�شطناعي، وكذلك مبادرة �شمو  الذكاء  يف 

ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، النائب الأول 

والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

رئي�س الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة 

م�شابقة  يف  واملتمثلة  البحرينية،  الأوملبية 

»HackFest« ال�شنوية التي ت�شتهدف طالب 
اجلامعات وطالب املدار�س الثانوية وت�شجع 

ومبادرة  ال�شطناعي،  الذكاء  يف  البتكار 

الذكاء  اأكادميية  اطالق  يف  ا  اأي�شً �شموه 

التقنية  البحرين  لكلية  التابعة  ال�شطناعي 

جامعة  قيام  ا  واأي�شً البحرين(،  )بوليتكنك 

وثيقة  لها عالقة  تخ�ش�شات  بفتح  البحرين 

ال�شطناعي وذكاء  الذكاء  وحمورية مبجال 

الأعمال، كما اأن هناك جهوًدا وم�شاهمات يف 

تعزيز جمال الأبحاث يف الذكاء ال�شطناعي 

من قبل موؤ�ش�شات واأفراد املجتمع املدين مثل 

جمعية الذكاء ال�شطناعي ورئي�شها الدكتور 

العاملية  املجموعة  رئي�س  حاجي  جا�شم 

اجلهود  من  وغريها  ال�شطناعي  للذكاء 

اأجل تعزيز اخلربات والكفاءات  العديدة من 

ي�شكل  الذي  ال�شطناعي  الذكاء  جمال  يف 

على  القائم  البالد  لقت�شاد  رئي�ًشا  داعًما 

احلراك،  هذا  ا�شتمرار  اأن  �شك  ول  املعرفة، 

موؤ�ش�شات  بني  اجلهود  تظافر  اإىل  بالإ�شافة 

التجارب  وتبادل  واخلا�س،  العام  القطاع 

يف  املتميزة  الدول  من  للعديد  والدرا�شات 

وكيفية  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  جمال 

القطاعات  من  العديد  يف  منها  ال�شتفادة 

وغريها؛  والطاقة  وال�شناعة  التعليم  مثل 

لأبحاث  قوية  �شبكة  تاأ�شي�س  يف  ي�شاعد  قد 

مكانة  تر�شخ  اأن  ميكنها  ال�شطناعي  الذكاء 

على خارطة  اإقليمي  البحرين كالعب  مملكة 

الذكاء ال�شطناعي يف املنطقة.

توفيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف التنمية الب�سرية وحتليل االأعم�ل

توفيق ال�سباعي

كل ال�سكر لط�قم مركز

 ابن �سين�ء ال�سحي ب�ملن�مة

تعترب ال�شحافة اليومية والإعالم واملواقع اللكرتونية 

ال�شحافة  عرب  لأن  اليومية؛  حياتنا  يف  جميل  اأثر  لها 

والإعالم واملواقع اللكرتونية تو�شل ر�شائل يومية، �شواء 

اأو التخاطب مع �شناع القرار  اأو �شعوبات  كانت مل�شاكل 

اأو لثناء وال�شكر جلهات اأح�شنت يف عملها واأداء مهامهاء 

الوظيفية بتميز و�شفافية وح�شن التعامل مع الآخرين كل 

اليومية، ولقد  ذلك وغريه يكون جل اهتمامنا يف احلياة 

بالثناء  الأ�شخا�س ي�شيدون  العديد من  من  ات�شالً  تلقيت 

ال�شحية  املراكز  لأحد  الرابعة  ال�شلطة  عرب  والتقدير 

املواطنني  وتقدير  واحرتام  ثقة  تقدير حمل  بكل  التي هي 

ال�شحي  �شيناء  ابن  مركز  يف  تتمثل  والتي  واملقيمني، 

َممثلة بالدكتورة /  هويدا علي رئي�س جمل�س اإدارة املركز 

لأي  وال�شتجابة  والهتمام  الإدارة  حل�شن  ال�شحي.. 

�شكوى حتى لو كانت ب�شيطة..

وهي كذلك للدكتورة املتميزة /  اأمينة نا�شر.. حل�شن 

معاملة املر�شى والهتمام بهم على اأكمل والأ�شتاذ عبا�س 

الرفق  وال�شتقبال،  العمل  طاقم  من  اأحمد..  واأم  �شلمان 

دون  املراجعني  بجميع  والهتمام  املراجعة  باحلالت 

تفرقة بني عرق اأو لون اأو دين، كذلك لتعاملهم اجلميل مع 

احلالت املر�شية، والبت�شامة اجلميلة يف وجية احلالت 

ح�شن  ويظهرون  متميز،  و�شحي  اإداري  طاقم  اليومية، 

املعاملة والحرتام لكل من يرتاد مركز ابن �شينا ال�شحي 

اإنهم  فعاًل  والثناء،  والتقدير  ال�شكر  كل  فلهم  باملنامة، 

ومقدرين  �شاكرين  رائع،  واإداري  �شحي  وطاقم  منوذج 

جهودهم.

 ن��سر حممد مني

م�ست�سفى امللك حمد اجل�معي.. ق�سة جن�ح ت�ستحق اأن ُتروى 

ال�شروح  اأحد  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  ُيعد 

والتقدير  الإ�شادة  كل  منا  ت�شتحق  التي  الرائدة  الطبية 

للمواطنني  �شاملة  طبية  خدمات  من  به  تتميز  ملا  نظًرا 

واملقيمني والزوار وطاقم متكامل من الأطباء واأخ�شائيي 

الرعاية ال�شحية الذين يعملون �شمن روح الفريق الواحد 

وا�شعني �شحة و�شالمة اجلميع ن�شب اأعينهم، مت�شمني 

مب�شاعر الرحمة والحرتام، مندفعني نحو حتقيق هدفهم 

الأ�شمى بكل ما يتحلون به من حرفية واإتقان.

وتاأكيًدا على ماذكر، فقد حر�شت على اأن اأنقل اإليكم 

جتربتي العالجية التي خ�شتها مع م�شت�شفى امللك حمد 

منها  لقيت  والتي  املا�شية  الأ�شابيع  خالل  اجلامعي 

لالإ�شادة  بي  ودفع  لم�شني  الذي  والأثر  الطيب  املردود 

بجهود كافة منت�شبي هذا ال�شرح الطبي العظيم. 

فقد كنت اأعاين من م�شاكل �شحية يف اجلهاز اله�شمي 

�شّقت  التي  وهي  �شنوات،   7 عن  تزيد  ملدة  معي  دامت 

عمر  الدكتور  مع  العالجية  رحلتي  لبداية  الطريق  يل 

رئي�س  نائب  والكبد  اله�شمي  اجلهاز  ا�شت�شاري  �شريف 

الأطباء يف م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، فهو الذي قام 

م�شكوًرا مببا�شرة حالتي ال�شحية وت�شخي�شها بكل دقة 

ال�شحية  الرعاية  اأوجه  اأف�شل  وكفاءة، حتى لقيت منه 

املقدمة للمري�س، كما اأنه اأعطاين حقي بالكامل يف تلقي 

»منظار  لعملية  اإخ�شاعي  قبل  املطلوبة  الفحو�شات 

القولون« ما جعلني األتم�س منه اهتماًما واأمالً كبرًيا يف 

�شفائي واإنهاء م�شكلتي ال�شحية. 

التي  واملذهلة  الكبرية  والإجنازات  التطورات  اإن 

ال�شنوات  يف  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف  حتققت 

الأخرية، تبعث بالفخر والعتزاز وتوؤكد على جناح قيادة 

اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل اآل خليفة قائد 

الذي  الطبي  ال�شرح  لهذا  اجلامعي  امللك حمد  م�شت�شفى 

يخدم املواطنني بكل مهنية.

ف�شكًرا من القلب مل�شت�شفى امللك حمد اجلامعي وجميع 

الطاقم الطبي املنتمي اإليه، وال�شكر مو�شول اإىل حكومة 

مايقدمونه  على  البحرين  دفاع  وقوة  البحرين،  مملكة 

لنا من خدماته طبية جمانية �شكلت لنا منوذًجا متميًزا 

للقطاع ال�شحي يف مملكتنا الغالية. 

كما ي�شّرفني اأن اأنتهز هذه الفر�شة، لأتقدم بخال�س 

التهاين مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�س امل�شت�شفى يف 

ظل الرعاية ال�شامية ل�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املعظم، ومتابعة  البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�شى 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه، و�شيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري 

الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

خ�لد حممد

نواب �س�بقون ذاهبون اإىل التكتل االنتخ�بي والني�بي.. مل�ذا ؟!
قراأنا يف ال�شحف املحلية عن حتركات حممومة لعدد 

تكتل  تكوين  اأجل  من  ال�شابقني  النواب  من  بالقليل  لي�س 

انتخابي ونيابي يف حال فوزهم مبقاعد يف جمل�س النواب 

القادم، وهم يحاولون اإقناع النا�س اأن التكتل النيابي هو 

واأن  مًعا،  واملواطن  الوطن  م�شالح  حتقيق  يف  الأف�شل 

اأدنى  وتتبعرث اجلهود وتتعرث يف حتقيق  تت�شتت  بدونه 

اأو  �شعف  اأ�شباب  من  اإن  ويقولون  للمواطن،  امل�شالح 

عنا�شر  لكل  الفاقد  الفردي  العمل  هو  النيابي  الأداء  تدين 

املزمع  بتكتلهم  اأنهم  ويعتقدون  الإيجابي،  والتاأثري  القوة 

والذي  احلايل  املجل�س  حتقيقه  عن  اأخفق  ما  �شيحققون 

�شبقه، هذه القناعة التي تولدت لديهم مل تاأِت من فراغ، من 

املوؤكد اأنها جاءت بعد اأن راأوا اأنف�شهم ل يحققون �شيًئا ذات 

قيمة حقيقية للمواطن من خالل عملهم يف املجل�س النيابي، 

وتعرفوا كما يبدو على الأ�شباب التي اأدت اإىل عجزهم اأو 

للمواطن،  امل�شالح  من  القليل  ال�شيء  اإخفاقهم يف حتقيق 

لي�س عيًبا اأن يبدلوا قناعاتهم بني وقت واآخر، العيب كل 

العيب اإذا مل يغرّيوا من اأدائهم النيابي ب�شكل جذري، واأن 

يتعاملوا مع العمل النيابي باأدبياته واأخالقياته احلقيقية 

ينظروا  ل  واأن  فح�شب  للخطابة  من�شة  يجعلوه  ل  واأن 

اأنه  اأثبت  الريبة وال�شك يف وعيه، املواطن  للمواطن بعني 

على م�شتو عاٍل من الوعي والفهم والثقافة، ويعلُم اأن العمل 

النيابي يعتمد على ركيزتني اأ�شا�شيتني، الرقابة والت�شريع، 

اأو  الركيزتني  اإحدى  ت�شعيف  اأن  جيًدا  يعلموا  اأن  ويجب 

كالهما وا�شتبدالهما بخطابات غري موزونة والإكثار لدرجة 

الهو�س يف تقدمي القرتاحات برغبة التي ل ت�شمُن ول تغني 

النيابي كما يقولون، واأن ل يختزلوا  عن جوع يف العمل 

ال�شحف  الرنانة يف  الت�شريحات  النيابي يف كرثة  العمل 

املحلية، ما هكذا تورد الأبل يا جماعة اخلري، وعليهم اأن ل 

يبعدوا عن متطلبات العمل النيابي لكي ل يوؤدي اإىل مزيد 

من الإحباط والتثبيط للوطن واملواطن، ويقولون اإن العمل 

النيابي يحتاج اإىل �شمائر حّية واإخال�س وتفاين للوطن، 

وتقدمي م�شالح الوطن واملواطن على امل�شالح ال�شخ�شية 

الآنية، كل من قرر خو�س انتخابات 2022 عليه اأن يعقد 

متكنه  مدى  ليكت�شف  نف�شه،  مع  واعًيا  حقيقًيا  اجتماًعا 

حتمل هذه امل�شوؤولية الثقيلة، وعليه اأن يكون �شادًقا مع 

نف�شه، ومن يخو�س النتخابات من غري ا�شتعدادات نف�شية 

اأن  النيابي، ويجب  اأدائه  اإل الف�شل يف  وعلمية لن يح�شد 

ي�شعوا ن�شب اأعينهم راأي الناخبني يف اأداء اأع�شاء املجل�س 

النيابية  املجال�س  يف  �شبقوهم  والذين  احلايل  النيابي 

الذي  التذمر  م�شتوى  على  يتعرفوا  اأن  ويجب  ال�شابقة، 

يعي�شه الناخب من اأدائهم املرتدي، كل ما ذكرناه اآنًفا من 

املجال�س  ويف  املجتمع  اأو�شاط  يف  ترتدد  التي  ال�شلبيات 

الجتماعية، هو قي�س من في�س، ول ميكنهم التغافل عنها 

اأو جتاهلها؛ لأن التغافل والتجاهل كالهما ل يوؤديان اإل اإىل 

نكو�س وتراجع وتقهقر وترد يف عملهم النيابي.

 الوطن واملواطن يريدان جمل�ًشا نيابًيا قادًرا على اأداء 

بهما  لأن  والت�شريع؛  الرقابة  اأح�شن وجه يف  على  مهمته 

ينح�شر الف�شاد املايل والإداري والأخالقي مبختلف اأنواعه 

التوظيف  عن  املعنية  اجلهات  تتعامل  وبهما  ال�شيئة، 

وغريها  واخلدمات  الدرا�شية  والبعثات  والرتقيات 

تتقل�س  وبهما  ب�شفافية،  املواطن  تهم  التي  الأمور  من 

املح�شوبيات والو�شاطات ال�شلبية يف خمتلف الجتاهات، 

وبهما يقدم املواطن على من �شواه يف خدمة وطنه، وبهما 

اقت�شاد  يزدهر  وبهما  ال�شباب،  اأو�شاط  يف  البطالة  حتل 

البلد وتتنوع م�شادر الدخل لدى املواطن، وبهما يعطى كل 

الوطن واملواطن مًعا،  ذي حق حقه، وبهما حتفظ حقوق 

اأبناء مملكتنا احلبيبة هو اأن يروا جمل�شهم  كل ما يتمناه 

وت�شريعاته  ومبادراته  واإجنازاته  اأدائه  يف  راقًيا  النيابي 

بامل�شاريع  التنفيذية  لل�شلطة  رافًدا  يكون  واأن  ورقابته 

والقوانني التي ت�شب م�شلحة الوطن واملواطن، فالرتقاء 

بوطنهم وتطويره يف جميع املجالت والجتاهات ي�شعدهم 

التي متّكنه  الفر�س للمواطن  اأبواب  كثرًيا؛ لأن ذلك يفتح 

اأف�شل اخلدمات لوطنه، وهذا ل ميكن الو�شول  من تقدمي 

اإليه اإل مبجل�س نيابي متميز يف اأدائهم الت�شريعي والرقابي 

ويف اأدواته واآلياته النيابية.

 ول بد لكل مر�شح نيابي اأن يعي متاًما اأن ن�شبة كبرية 

من الناخبني اأ�شبحت ثقتهم باأداء النواب تكاد ت�شل اإىل اأقل 

من 5% اأو اأقل اأو اأكرث بقليل، فمن اأ�شعب املراحل هو اإعادة 

الثقة لدى الناخب لأداء النواب يف املجل�س النيابي، ل اأحد 

اإنه �شعب  القول  اإنه م�شتحيل حتقيقه ولكن ميكن  يقول 

جًدا ويحتاج اإىل قدرات خارقة للعادة يف الإقناع وخماطبة 

للعملية  متابع  لكل  �شتك�شف  القادمة  الأيام  يف  العقول، 

النتخابية النيابية مدى قدرات املر�شحني على اإعادة الثقة 

للمواطن باأداء املجل�س النيابي ولو بن�شبة %40.

�سلم�ن عبداهلل
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ال����ب����ح����ري����ن وم�������س���ت���ق���ب���ل ال�������ذك��������ء اال����س���ط���ن����ع���ي
منذ اأن حقق برنامج )AlphaGo( التابع 

�شاحًقا  انت�شاًرا   Google DeepMindلـ

اجلنوبي  الكوري  الالعب  مع  املعركة  يف 

لعبة  وهي   ،Go لعبة  يف   Lee Sedol
الذكاء  للغاية، جذب  �شينية قدمية ومعقدة 

ال�شطناعي اهتمام الباحثني واملمار�شني على 

ا�شتحالة  يتوقعون  كانوا  والذين  �شواء  حٍد 

على  قادر  ا�شطناعي  ذكاء  برنامج  ت�شميم 

التغلب على الب�شر يف املدى القريب.

 Artificial( ال�شطناعي  الذكاء 

Intelligence( هو علم متعدد التخ�ش�شات 
الفكري،  وال�شلوك  الب�شرية  القدرات  يحاكي 

ب�شرعة،  البيانات  قاعدة  ا�شرتداد  وميكنه 

على  والإجابة  املعلومات،  وا�شتخراج 

اإجابة  اأف�شل  وتقدمي  بكفاءة،  �شكوكنا 

نظرية  تتو�شع  حيث  وعقالنية،  مبا�شرة 

التكنولوجيا  وتطبيقات  ال�شطناعي  الذكاء 

الذكاء  اأدوات  من  العديد  ا�شتخدام  لت�شمل 

الع�شبية  ال�شبكات  مثل  ال�شطناعي، 

ال�شطناعية )ANN( واأنظمة القرار الذكية 

الغام�شة يف خمتلف  واملجموعات   )IDSS(

املجالت.

تدريجًيا  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيق  اإن 

يف  �شي�شاهم  املوؤ�ش�شات  داخل  العمليات  يف 

ت�شريع العمل اليومي اململ واملتكرر، كما اأنه 

حتليلًيا  ودعًما  قوية  بيانات  قاعدة  �شيوفر 

اأنظمة  يف  نوعي  تطور  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 

الذكاء ال�شطناعي  اأن دمج  القرار، كما  دعم 

كالتوظيف  املوؤ�ش�شي  العمل  ممار�شات  يف 

والتدريب والإعداد وحتليل الأداء والتخطيط 

�شيوؤدي  ذلك؛  اإىل  وما  باملواهب  والحتفاظ 

تطبيقات  لأن  املوؤ�ش�شات؛  عمل  حت�شني  اإىل 

والت�شخي�س  والتنبوؤ  التحليل  ميكنها   AI
مل�شاعدة فرق العمل على اتخاذ قرارات اأف�شل، 

ووفًقا لـFortune Business Insights من 

املوارد  تكنولوجيا  �شوق  ينمو  اأن  املتوقع 

الب�شرية العاملي من 24.04 مليار دولر يف 

عام 2021 اإىل 35.68 مليار دولر يف عام 

2028، حيث من املرجح اأن تعطي ال�شركات 

الأولوية لال�شتثمارات يف الذكاء ال�شطناعي 

وخف�س  التجارية  العمليات  لتح�شني 

التكاليف، ويف تقرير �شادر عن Pwc، وهي 

�شركة خدمات مهنية عاملية، قدرت م�شاهمات 

مليار   320 مقداره  مبا  ال�شطناعي  الذكاء 

الجمايل  املحلي  الناجت  من  اأمريكي  دولر 

يف ال�شرق الأو�شط بحلول عام 2023 ومبا 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %8.2 ن�شبته 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

بقيادة  البحرين  قامت حكومة  فقد  لذلك 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

الثاقبة  امللكية  الروؤية  مع  وان�شجاًما  املوقر 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

املعرفة  اقت�شاد  يف  ال�شتثمار  ب�شرورة 

جادة  خطوات  باتخاذ  احلديثة،  والتقنيات 

وتطبيقه  ال�شطناعي  الذكاء  درا�شة  نحو 

يف خمتلف املجالت باعتباره م�شدًرا رئي�ًشا 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف مملكة البحرين، 

يف  اأطلقت  عديدة  مبادرات  هناك  اأن  كما 

تعزيز الذكاء ال�شطناعي يف اململكة كمبادرة 

مركز �شمو ال�شيخ نا�شر للبحوث والتطوير 

ال�شطناعي، وكذلك مبادرة �شمو  الذكاء  يف 

ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، النائب الأول 

والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

رئي�س الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة 

م�شابقة  يف  واملتمثلة  البحرينية،  الأوملبية 

»HackFest« ال�شنوية التي ت�شتهدف طالب 
اجلامعات وطالب املدار�س الثانوية وت�شجع 

ومبادرة  ال�شطناعي،  الذكاء  يف  البتكار 

الذكاء  اأكادميية  اطالق  يف  ا  اأي�شً �شموه 

التقنية  البحرين  لكلية  التابعة  ال�شطناعي 

جامعة  قيام  ا  واأي�شً البحرين(،  )بوليتكنك 

وثيقة  لها عالقة  تخ�ش�شات  بفتح  البحرين 

ال�شطناعي وذكاء  الذكاء  وحمورية مبجال 

الأعمال، كما اأن هناك جهوًدا وم�شاهمات يف 

تعزيز جمال الأبحاث يف الذكاء ال�شطناعي 

من قبل موؤ�ش�شات واأفراد املجتمع املدين مثل 

جمعية الذكاء ال�شطناعي ورئي�شها الدكتور 

العاملية  املجموعة  رئي�س  حاجي  جا�شم 

اجلهود  من  وغريها  ال�شطناعي  للذكاء 

اأجل تعزيز اخلربات والكفاءات  العديدة من 

ي�شكل  الذي  ال�شطناعي  الذكاء  جمال  يف 

على  القائم  البالد  لقت�شاد  رئي�ًشا  داعًما 

احلراك،  هذا  ا�شتمرار  اأن  �شك  ول  املعرفة، 

موؤ�ش�شات  بني  اجلهود  تظافر  اإىل  بالإ�شافة 

التجارب  وتبادل  واخلا�س،  العام  القطاع 

يف  املتميزة  الدول  من  للعديد  والدرا�شات 

وكيفية  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  جمال 

القطاعات  من  العديد  يف  منها  ال�شتفادة 

وغريها؛  والطاقة  وال�شناعة  التعليم  مثل 

لأبحاث  قوية  �شبكة  تاأ�شي�س  يف  ي�شاعد  قد 

مكانة  تر�شخ  اأن  ميكنها  ال�شطناعي  الذكاء 

على خارطة  اإقليمي  البحرين كالعب  مملكة 

الذكاء ال�شطناعي يف املنطقة.

توفيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف التنمية الب�سرية وحتليل االأعم�ل

توفيق ال�سباعي

كل ال�سكر لط�قم مركز

 ابن �سين�ء ال�سحي ب�ملن�مة

تعترب ال�شحافة اليومية والإعالم واملواقع اللكرتونية 

ال�شحافة  عرب  لأن  اليومية؛  حياتنا  يف  جميل  اأثر  لها 

والإعالم واملواقع اللكرتونية تو�شل ر�شائل يومية، �شواء 

اأو التخاطب مع �شناع القرار  اأو �شعوبات  كانت مل�شاكل 

اأو لثناء وال�شكر جلهات اأح�شنت يف عملها واأداء مهامهاء 

الوظيفية بتميز و�شفافية وح�شن التعامل مع الآخرين كل 

اليومية، ولقد  ذلك وغريه يكون جل اهتمامنا يف احلياة 

بالثناء  الأ�شخا�س ي�شيدون  العديد من  من  ات�شالً  تلقيت 

ال�شحية  املراكز  لأحد  الرابعة  ال�شلطة  عرب  والتقدير 

املواطنني  وتقدير  واحرتام  ثقة  تقدير حمل  بكل  التي هي 

ال�شحي  �شيناء  ابن  مركز  يف  تتمثل  والتي  واملقيمني، 

َممثلة بالدكتورة /  هويدا علي رئي�س جمل�س اإدارة املركز 

لأي  وال�شتجابة  والهتمام  الإدارة  حل�شن  ال�شحي.. 

�شكوى حتى لو كانت ب�شيطة..

وهي كذلك للدكتورة املتميزة /  اأمينة نا�شر.. حل�شن 

معاملة املر�شى والهتمام بهم على اأكمل والأ�شتاذ عبا�س 

الرفق  وال�شتقبال،  العمل  طاقم  من  اأحمد..  واأم  �شلمان 

دون  املراجعني  بجميع  والهتمام  املراجعة  باحلالت 

تفرقة بني عرق اأو لون اأو دين، كذلك لتعاملهم اجلميل مع 

احلالت املر�شية، والبت�شامة اجلميلة يف وجية احلالت 

ح�شن  ويظهرون  متميز،  و�شحي  اإداري  طاقم  اليومية، 

املعاملة والحرتام لكل من يرتاد مركز ابن �شينا ال�شحي 

اإنهم  فعاًل  والثناء،  والتقدير  ال�شكر  كل  فلهم  باملنامة، 

ومقدرين  �شاكرين  رائع،  واإداري  �شحي  وطاقم  منوذج 

جهودهم.

 ن��سر حممد مني

م�ست�سفى امللك حمد اجل�معي.. ق�سة جن�ح ت�ستحق اأن ُتروى 

ال�شروح  اأحد  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  ُيعد 

والتقدير  الإ�شادة  كل  منا  ت�شتحق  التي  الرائدة  الطبية 

للمواطنني  �شاملة  طبية  خدمات  من  به  تتميز  ملا  نظًرا 

واملقيمني والزوار وطاقم متكامل من الأطباء واأخ�شائيي 

الرعاية ال�شحية الذين يعملون �شمن روح الفريق الواحد 

وا�شعني �شحة و�شالمة اجلميع ن�شب اأعينهم، مت�شمني 

مب�شاعر الرحمة والحرتام، مندفعني نحو حتقيق هدفهم 

الأ�شمى بكل ما يتحلون به من حرفية واإتقان.

وتاأكيًدا على ماذكر، فقد حر�شت على اأن اأنقل اإليكم 

جتربتي العالجية التي خ�شتها مع م�شت�شفى امللك حمد 

منها  لقيت  والتي  املا�شية  الأ�شابيع  خالل  اجلامعي 

لالإ�شادة  بي  ودفع  لم�شني  الذي  والأثر  الطيب  املردود 

بجهود كافة منت�شبي هذا ال�شرح الطبي العظيم. 

فقد كنت اأعاين من م�شاكل �شحية يف اجلهاز اله�شمي 

�شّقت  التي  وهي  �شنوات،   7 عن  تزيد  ملدة  معي  دامت 

عمر  الدكتور  مع  العالجية  رحلتي  لبداية  الطريق  يل 

رئي�س  نائب  والكبد  اله�شمي  اجلهاز  ا�شت�شاري  �شريف 

الأطباء يف م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، فهو الذي قام 

م�شكوًرا مببا�شرة حالتي ال�شحية وت�شخي�شها بكل دقة 

ال�شحية  الرعاية  اأوجه  اأف�شل  وكفاءة، حتى لقيت منه 

املقدمة للمري�س، كما اأنه اأعطاين حقي بالكامل يف تلقي 

»منظار  لعملية  اإخ�شاعي  قبل  املطلوبة  الفحو�شات 

القولون« ما جعلني األتم�س منه اهتماًما واأمالً كبرًيا يف 

�شفائي واإنهاء م�شكلتي ال�شحية. 

التي  واملذهلة  الكبرية  والإجنازات  التطورات  اإن 

ال�شنوات  يف  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف  حتققت 

الأخرية، تبعث بالفخر والعتزاز وتوؤكد على جناح قيادة 

اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل اآل خليفة قائد 

الذي  الطبي  ال�شرح  لهذا  اجلامعي  امللك حمد  م�شت�شفى 

يخدم املواطنني بكل مهنية.

ف�شكًرا من القلب مل�شت�شفى امللك حمد اجلامعي وجميع 

الطاقم الطبي املنتمي اإليه، وال�شكر مو�شول اإىل حكومة 

مايقدمونه  على  البحرين  دفاع  وقوة  البحرين،  مملكة 

لنا من خدماته طبية جمانية �شكلت لنا منوذًجا متميًزا 

للقطاع ال�شحي يف مملكتنا الغالية. 

كما ي�شّرفني اأن اأنتهز هذه الفر�شة، لأتقدم بخال�س 

التهاين مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�س امل�شت�شفى يف 

ظل الرعاية ال�شامية ل�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املعظم، ومتابعة  البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�شى 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه، و�شيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري 

الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

خ�لد حممد

نواب �س�بقون ذاهبون اإىل التكتل االنتخ�بي والني�بي.. مل�ذا ؟!
قراأنا يف ال�شحف املحلية عن حتركات حممومة لعدد 

تكتل  تكوين  اأجل  من  ال�شابقني  النواب  من  بالقليل  لي�س 

انتخابي ونيابي يف حال فوزهم مبقاعد يف جمل�س النواب 

القادم، وهم يحاولون اإقناع النا�س اأن التكتل النيابي هو 

واأن  مًعا،  واملواطن  الوطن  م�شالح  حتقيق  يف  الأف�شل 

اأدنى  وتتبعرث اجلهود وتتعرث يف حتقيق  تت�شتت  بدونه 

اأو  �شعف  اأ�شباب  من  اإن  ويقولون  للمواطن،  امل�شالح 

عنا�شر  لكل  الفاقد  الفردي  العمل  هو  النيابي  الأداء  تدين 

املزمع  بتكتلهم  اأنهم  ويعتقدون  الإيجابي،  والتاأثري  القوة 

والذي  احلايل  املجل�س  حتقيقه  عن  اأخفق  ما  �شيحققون 

�شبقه، هذه القناعة التي تولدت لديهم مل تاأِت من فراغ، من 

املوؤكد اأنها جاءت بعد اأن راأوا اأنف�شهم ل يحققون �شيًئا ذات 

قيمة حقيقية للمواطن من خالل عملهم يف املجل�س النيابي، 

وتعرفوا كما يبدو على الأ�شباب التي اأدت اإىل عجزهم اأو 

للمواطن،  امل�شالح  من  القليل  ال�شيء  اإخفاقهم يف حتقيق 

لي�س عيًبا اأن يبدلوا قناعاتهم بني وقت واآخر، العيب كل 

العيب اإذا مل يغرّيوا من اأدائهم النيابي ب�شكل جذري، واأن 

يتعاملوا مع العمل النيابي باأدبياته واأخالقياته احلقيقية 

ينظروا  ل  واأن  فح�شب  للخطابة  من�شة  يجعلوه  ل  واأن 

اأنه  اأثبت  الريبة وال�شك يف وعيه، املواطن  للمواطن بعني 

على م�شتو عاٍل من الوعي والفهم والثقافة، ويعلُم اأن العمل 

النيابي يعتمد على ركيزتني اأ�شا�شيتني، الرقابة والت�شريع، 

اأو  الركيزتني  اإحدى  ت�شعيف  اأن  جيًدا  يعلموا  اأن  ويجب 

كالهما وا�شتبدالهما بخطابات غري موزونة والإكثار لدرجة 

الهو�س يف تقدمي القرتاحات برغبة التي ل ت�شمُن ول تغني 

النيابي كما يقولون، واأن ل يختزلوا  عن جوع يف العمل 

ال�شحف  الرنانة يف  الت�شريحات  النيابي يف كرثة  العمل 

املحلية، ما هكذا تورد الأبل يا جماعة اخلري، وعليهم اأن ل 

يبعدوا عن متطلبات العمل النيابي لكي ل يوؤدي اإىل مزيد 

من الإحباط والتثبيط للوطن واملواطن، ويقولون اإن العمل 

النيابي يحتاج اإىل �شمائر حّية واإخال�س وتفاين للوطن، 

وتقدمي م�شالح الوطن واملواطن على امل�شالح ال�شخ�شية 

الآنية، كل من قرر خو�س انتخابات 2022 عليه اأن يعقد 

متكنه  مدى  ليكت�شف  نف�شه،  مع  واعًيا  حقيقًيا  اجتماًعا 

حتمل هذه امل�شوؤولية الثقيلة، وعليه اأن يكون �شادًقا مع 

نف�شه، ومن يخو�س النتخابات من غري ا�شتعدادات نف�شية 

اأن  النيابي، ويجب  اأدائه  اإل الف�شل يف  وعلمية لن يح�شد 

ي�شعوا ن�شب اأعينهم راأي الناخبني يف اأداء اأع�شاء املجل�س 

النيابية  املجال�س  يف  �شبقوهم  والذين  احلايل  النيابي 

الذي  التذمر  م�شتوى  على  يتعرفوا  اأن  ويجب  ال�شابقة، 

يعي�شه الناخب من اأدائهم املرتدي، كل ما ذكرناه اآنًفا من 

املجال�س  ويف  املجتمع  اأو�شاط  يف  ترتدد  التي  ال�شلبيات 

الجتماعية، هو قي�س من في�س، ول ميكنهم التغافل عنها 

اأو جتاهلها؛ لأن التغافل والتجاهل كالهما ل يوؤديان اإل اإىل 

نكو�س وتراجع وتقهقر وترد يف عملهم النيابي.

 الوطن واملواطن يريدان جمل�ًشا نيابًيا قادًرا على اأداء 

بهما  لأن  والت�شريع؛  الرقابة  اأح�شن وجه يف  على  مهمته 

ينح�شر الف�شاد املايل والإداري والأخالقي مبختلف اأنواعه 

التوظيف  عن  املعنية  اجلهات  تتعامل  وبهما  ال�شيئة، 

وغريها  واخلدمات  الدرا�شية  والبعثات  والرتقيات 

تتقل�س  وبهما  ب�شفافية،  املواطن  تهم  التي  الأمور  من 

املح�شوبيات والو�شاطات ال�شلبية يف خمتلف الجتاهات، 

وبهما يقدم املواطن على من �شواه يف خدمة وطنه، وبهما 

اقت�شاد  يزدهر  وبهما  ال�شباب،  اأو�شاط  يف  البطالة  حتل 

البلد وتتنوع م�شادر الدخل لدى املواطن، وبهما يعطى كل 

الوطن واملواطن مًعا،  ذي حق حقه، وبهما حتفظ حقوق 

اأبناء مملكتنا احلبيبة هو اأن يروا جمل�شهم  كل ما يتمناه 

وت�شريعاته  ومبادراته  واإجنازاته  اأدائه  يف  راقًيا  النيابي 

بامل�شاريع  التنفيذية  لل�شلطة  رافًدا  يكون  واأن  ورقابته 

والقوانني التي ت�شب م�شلحة الوطن واملواطن، فالرتقاء 

بوطنهم وتطويره يف جميع املجالت والجتاهات ي�شعدهم 

التي متّكنه  الفر�س للمواطن  اأبواب  كثرًيا؛ لأن ذلك يفتح 

اأف�شل اخلدمات لوطنه، وهذا ل ميكن الو�شول  من تقدمي 

اإليه اإل مبجل�س نيابي متميز يف اأدائهم الت�شريعي والرقابي 

ويف اأدواته واآلياته النيابية.

 ول بد لكل مر�شح نيابي اأن يعي متاًما اأن ن�شبة كبرية 

من الناخبني اأ�شبحت ثقتهم باأداء النواب تكاد ت�شل اإىل اأقل 

من 5% اأو اأقل اأو اأكرث بقليل، فمن اأ�شعب املراحل هو اإعادة 

الثقة لدى الناخب لأداء النواب يف املجل�س النيابي، ل اأحد 

اإنه �شعب  القول  اإنه م�شتحيل حتقيقه ولكن ميكن  يقول 

جًدا ويحتاج اإىل قدرات خارقة للعادة يف الإقناع وخماطبة 

للعملية  متابع  لكل  �شتك�شف  القادمة  الأيام  يف  العقول، 

النتخابية النيابية مدى قدرات املر�شحني على اإعادة الثقة 

للمواطن باأداء املجل�س النيابي ولو بن�شبة %40.

�سلم�ن عبداهلل
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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بح��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم مع الرئي��س المصري 
عبدالفتاح السيس��ي، األوضاع المستجدة في المنطقة 
إل��ى جانب األح��داث والتط��ورات اإلقليمي��ة والعربية 
والدولية، وتبادال وجهات النظر بش��أنها، معرَبين عن 
الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة 
العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة واألردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع 

الرئيس األمريكي جو بايدن.
ج��اء ذلك، لدى لق��اء جاللة الملك المعظ��م في مدينة 
شرم الش��يخ أمس الرئيس السيسي بمناس��بة الزيارة 
التي يقوم بها جاللت��ه لجمهورية مصر العربية، حيث 
جرى خالل اللقاء استعراض العالقات التاريخية األخوية 
الراس��خة وس��بل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون 
والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجاالت التي 

تخدم مصالحهما المشتركة. 
وأش��اد جالل��ة المل��ك المعظ��م والرئي��س المصري، 
بمس��توى التنس��يق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين، 

حول المس��ائل ذات االهتمام المتب��ادل، وأكدا أهمية 
ب��ذل كاف��ة الجهود الرامي��ة إلى إحالل الس��لم واألمن 

واالستقرار في المنطقة ومكافحة اإلرهاب.
وأك��د حضرة صاحب الجالل��ة، اعتزاز مملك��ة البحرين 
بعالقاته��ا الوثيقة مع مصر التي تزداد قوًة ورس��وخًا، 
مؤكدًا الح��رص المتب��ادل على تعزيز أوج��ه التعاون 
واس��تمرار التش��اور والتنس��يق ف��ي ظ��ل ما تش��هده 
المنطقة م��ن تحديات. كم��ا أثنى جاللت��ه على الدور 
المح��وري لمص��ر ف��ي حماية األم��ن القوم��ي العربي 
والدف��اع عن المصالح العليا لألم��ة العربية وقضاياها 
العادل��ة وجهودها الفاعلة في تعزيز أس��س الس��الم 
واألمن واالس��تقرار في منطقة الشرق األوسط، معربًا 
جاللت��ه عن ش��كره وتقدي��ره للرئيس المص��ري على 
جهوده في تعزيز العالق��ات البحرينية المصرية، فيما 
رحب الرئيس السيسي بجاللته وبزيارته لمصر، مشيدًا 
بروابط األخوة وعالق��ات التعاون المتميزة مع مملكة 
البحرين وبمواقف البحرين العربية األصيلة تجاه مصر 

وشعبها.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«
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1.3 مليار دوالر التداول العقاري.. 
والبورصة تبلغ 29 مليار دوالر
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 اإلعالن عن الفائزين بجائزة 
رئيس الوزراء للصحافة اليوم

يقام اليوم األحد، حفل اإلعالن عن الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء 
 للصحاف��ة، تحت رعاي��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تنظمها وزارة ش��ؤون 
اإلعالم. وتشمل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة 4 فئات، وهي فئة 
أفض��ل عمود رأي، وفئة أفضل تحقيق صحفي، وفئة أفضل حوار صحفي، 

وفئة أفضل صورة صحفية. 
وتأت��ي الجائزة ترجم��ة فعلية للدعم الذي تلق��اه الصحافة من القيادة، 
وفي إطار حرصها على دعم وتش��جيع كل ما يخدم الصحافة الوطنية من 

حيث الشكل والمحتوى.

بحث األحداث والتطورات العربية والدولية.. الملك والسيسي:

إحالل السلم واالستقرار بالمنطقة ومكافحة اإلرهاب
ترحيب بحريني مصري بالقمة المرتقبة في السعودية

األهالي غادروا اإلقليم إلى البحرين خوفًا من البطش بهم

 وثائقي                  يتناول تفاصيل
االعتداء على رعايا البحرين في الزبارة

محرر الشؤون المحلية  «

منصته��ا  عب��ر  الي��وم  »الوط��ن«  تع��رض 
اإلخبارية الحلقة الحادية عشرة واألخيرة من 
السلس��لة الوثائقية »البحرين والزبارة دولة 

واحدة وشعب واحد«.  
وتتناول الحلقة التي تبث الس��اعة التاسعة 
مس��اًء تفاصيل العدوان عل��ى رعايا البحرين 
ف��ي الزب��ارة وكيف ب��ادر رجال م��ن البحرين 
لمس��اعدة أهاليهم ومس��اندتهم في إقليم 

الزبارة ضد العدوان الغاشم.
كما يتطرق الوثائقي ألحداث معركة الثغب 
وم��ا تالها م��ن تبعات أدت لمغ��ادرة أهالي 
البحري��ن إقلي��م الزب��ارة للبحري��ن خوفًا من 

البطش بهم.

 شقيقي سلمان سر موهبتي الفنية.. خليفة زيمان: 
 زياد خليفتي بفرقة البحرين.. 

وأعمل على فرقة وطنية في السعودية
أيمن شكل  «

كش��ف المايس��ترو خليف��ة زيمان أن غرفة ش��قيقه 
الفن��ان الراح��ل س��لمان زيم��ان ش��كلت الحاضنة 

المنزلية لموهبته الفنيًة.
وقال زيمان في حوار مع الوطن س��رد فيه مس��يرته 
الفنية، تم تكليف ابني زي��اد مؤخرًا لخالفتي في قيادة 

فرقة البحرين للموسيقى.كما تم تكليفي من قبل الشقيقة المملكة العربية 
الس��عودية بتأس��يس أول فرقة موس��يقية تض��م عناصر وطني��ة متميزة، 
وأتواجد هناك أس��بوعيًا إلجراء االختبارات واختيار الفنانين الذين سيشكلون 
الفرقة، من جميع مناطق المملكة، حيث تم اختيار 75 عازفًا ومؤديًا من بين 

200 فنان.

»تمكين« يوقع اتفاقية تدريب 
البحرينيين بـ»األمن السيبراني«
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في اليوم العالمي لمكافحة فقر الدم المنجلي

انخفاض المواليد المصابين بـ»السكلر« إلى ٪0.2 
محمد رشاد ومحمد أسامة  «

نجح��ت مملكة البحرين في خفض مس��توى مؤش��ر الوفيات بم��رض فقر الدم 
المنجلي »الس��كلر« بنس��بة 43 %، وتخفيض نس��بة المواليد الج��دد المصابين 
بالم��رض إل��ى 0.2% س��نويًا، وذلك وفقًا لما أف��ادت به وزارة الصحة بمناس��بة 
اليوم العالم��ي لمرض فقر الدم المنجلي. كما انخفضت نس��بة المواليد الجدد 
المصابي��ن بفقر ال��دم المنجلي من 4% إل��ى 0.2%، عبر برنام��ج فحوصات قبل 
ال��زواج والتوعية المجتمعية بالمرض، وبرنامج فح��ص المواليد الجدد للتعرف 
عل��ى المصابين بالم��رض والحاملين للصفة الوراثية. وأك��دت وزارة الصحة أن 
البحري��ن حققت تطورًا يبل��غ 35% في عالج األمراض المزمن��ة من خالل تحويل 
المرضى من العالج باإلبر إلى العالج عن طريق األقراص، مما أدى إلى استقرار 

استشعار المرضى باآلالم اليومية وتحسن جودة حياتهم.

 الخارجية األمريكية: البحرين 
داعمة لألمن واالستقرار بالمنطقة

09 
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105 حاالت في الـ80 يومًا األولى من العام الجاري
 األمم المتحدة: 310 حاالت
إعدام جائرة بإيران في 2021

أع��رب األمي��ن الع��ام لألم��م المتحدة 
أنتونيو غوتيرش ع��ن قلقه إزاء تصاعد 
عملي��ات اإلعدام ف��ي إيران من��ذ بداية 
الع��ام الماض��ي وحت��ى اآلن، معلن��ًا أن 
طيفًا واس��عًا من هذه اإلعدامات جائرة 

وغير شفافة. 
وكشف غوتيرش في تقريره السنوي عن 
ارتفاع ع��دد اإلعدامات بإي��ران في عام 
2021 إلى 310 ح��االت إعدام بينهم 14 
امرأة، فيما بلغ ع��دد اإلعدامات في عام 
2020 أكث��ر م��ن 240 حال��ة. وأك��د أن 
المنحى التصاعدي لإلعدامات في العام 
الجاري مس��تمر حيث بلغ عدد اإلعدامات 
في األيام ال�80 األولى من عام 2022 ما 

ال يقل عن 105 حاالت إعدام.
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بمناسبة اليوم العالمي لمرض فقر الدم المنجلي 

 البحرين نجحت في خفض أعداد وفيات 
مرضى السكلر وتقديم رعاية شاملة للمرضى

تول��ي مملكة البحري��ن أهمية بالغ��ة لتوفير الخدمات 
الصحي��ة وتعزي��ز الوع��ي الصح��ي، وُتعد ف��ي طليعة 
ال��دول التي حققت منجزات كبيرة عل��ى صعيد التنمية 
المس��تدامة وإياء األهمي��ة القصوى لصحة وس��امة 
الجمي��ع وتحقي��ق التغطية الصحي��ة الش��املة لجميع 

السكان.
ويحظى القط��اع الصحي في المملك��ة بدعم ال محدود 
ورعاي��ة كبيرة م��ن حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��اد المعظم، وبمؤازرة 
كريم��ة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 

حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناس��بة الي��وم العالمي لمرض فقر ال��دم المنجلي، 
الذي يصادف 19 يونيو من كل عام، فإن حكومة مملكة 
البحرين تفخر بتحقيق منجزات كبيرة ومشاريع متميزة 
س��اهمت بتوفير حزمة من الخدمات الش��املة لمرضى 
)الس��كلر(، وحقق��ت تقدم��ًا كبي��رًا في الس��يطرة على 
المرض من خال خطة وطنية واس��عة النطاق ارتكزت 
على توفي��ر البنية الصحي��ة المتقدم��ة وتوفير أفضل 

الخدمات لهذه الفئة من المرضى.
ومع الطفرة الكبيرة في إنشاء البنية التحتية للمنظومة 
الصحية بالمملكة في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت 
الرعاي��ة الصحية لمرضى الس��كلر، وتحدي��دًا في العام 
1984، حي��ث قام��ت الحكوم��ة بتبن��ي ملف فق��ر الدم 
المنجلي )السكلر( ووضع خطة وطنية شاملة لبناء أسس 
للوقاية من انتشار المرض وتوفير خطط عاجية، كون 

هذا المرض من األمراض األكثر انتشارًا بالمنطقة.
وشكلت رعاية مرضى السكلر أولوية على خارطة أجندة 
القطاع الصحي بمملكة البحري��ن، وعلى مدى 35 عامًا 
من مش��وار تطوي��ر الرعاية الصحية لمرضى الس��كلر، 
قام الفري��ق المعن��ي برعاية المرضى ببح��ث عن أبرز 
المحطات في هذا المش��وار، والتي كان لها دور بارز في 
تحس��ين جودة حياة المرضى، حيث تمت مراجعة 182 

مشروعًا صحيًا تم تطبيقها خال األعوام المنصرمة.
وف��ي هذا الصدد أش��ارت المستش��فيات الحكومية إلى 
الخطط والمش��اريع المعدة للتعام��ل مع هذا المرض؛ 
ففي عام 1984 تم إنش��اء وحدة أم��راض الدم الوراثية 
بمجم��ع الس��لمانية الطبي وإط��اق برنام��ج مكافحة 
األم��راض الوراثية، وال��ذي يتضمن ع��دد من الخطط 

الوقائية التي تسهم في الحد من هذا المرض.

واس��تمرت الجهود ف��ي هذه البرامج وتحدي��دًا في عام 
1993، حي��ث ت��م إط��اق برنامج فح��ص قب��ل الزواج 
لمكافحة والحد من الزيادة في عدد حاالت المصابين أو 
الحاملين لهذا المرض، وشملت هذه الفترة بناء قاعدة 
بيانات لحصر عدد المواليد المصابين من خال برنامج 

فحص المواليد وكذلك برنامج فحص الطلبة.
وبالتزامن مع الجهود الوقائية عملت العديد من اللجان 
الطبي��ة لرس��م الخط��ط التوضيحية العاجية حس��ب 
األس��س والمعايير العلمي��ة العالمية؛ ففي عام 2012 
تم إنش��اء اول عيادة لعاج آالم المزمنة، وش��هد العام 
2013 تعزيز التواصل بين الفريق الطبي والمرضى عن 
طريق توفير منصة إلكترونية، كخط س��اخن، للرد على 
االستفس��ارات عبر تطبيق واتساب، وفي هذا اإلطار تم 
اس��تقبال أكثر من نصف مليون رس��الة واستفسار عبر 
تطبيق واتس��اب في منذ البدء بالعم��ل بهذا البرنامج 

خال تسع سنوات.
وشهد العام 2014 تدشين مركز أمراض الدم الوراثية، 
ليكون أول مرك��ز متكامل لعاج مرضى الس��كلر، وفي 

إط��ار تحدي��ث وتطوي��ر البرام��ج الخدماتي��ة تم وضع 
برنامج تبادل خبرات مستمر مع خبراء عالميين في عاج 
 KING'S هذه الحاالت، ومنها تب��ادل الخبرات مع فريق
وتب��ادل   ،2014 ع��ام  المتح��دة  بالمملك��ة   College
الخب��رات م��ع مستش��فى John Hopkins بالوالي��ات 
المتح��دة األمريكي��ة ع��ام 2015، إضافة الس��تقطاب 

العديد من الخبرات ضمن برنامج الطبيب الزائر.
وم��ن أبرز التط��ورات العاجية؛ عملية نقل واس��تبدال 
ال��دم الدوري للمرضى، حيث تم اس��تحداث واس��تقدام 
أحدث األجهزة تطورًا لرفع كفاءة العاج للحد من حدوث 
المضاعفات الطبية، وتم تحقيق تحس��ن بنسبة %300 
في عملية نقل الدم ال��دوري مقارنة بالنظام الذي كان 

معمول به سابقًا.
وف��ي العام 2018 تم إنش��اء عي��ادة ش��املة متعددة 
التخصصات وبأس��لوب مغاير لتقديم الرعاية الصحية، 
كم��ا تم اس��تحداث نظ��ام التطبيب عن ُبع��د، إلتاحة 
توفير الجهد والعناء ومدة االنتظار، وبلغت نسبة رضى 
المرضى في آخر عملية مس��ح عن برنامج التطبيب عن 

بعد %94.
ونظ��رًا ألهمي��ة اس��تمرارية التدريب وتعزي��ز البحوث 
العلمية عند الطواق��م الطبية والتمريضية؛ تم تنظيم 
عشرات الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية، وفي 
س��ياق العاجات المتوفرة تم توفير عاج »هيدروكسي 
المرض��ى  1997، وبلغ��ت نس��بة  يوري��ا« من��ذ ع��ام 
المستفيدين منه 65% من إجمالي المرضى المتابعين.

وتنفي��ذًا للتوجيهات الكريمة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، تم توفي��ر دواء »االداكفيو« عام 2021 
لعاج مرضى الس��كلر، حيث تعتبر مملكة البحرين أول 
دولة تسجل وتعتمد هذا الدواء بعد الواليات المتحدة 
األمريكي��ة ف��ي فبراي��ر 2020، ويبل��غ ع��دد المرض��ى 

المستفيدين منه 50 مريضًا حتى اآلن.
وحقق��ت الجه��ود المتوالي��ة نتائ��ج إيجابي��ة ش��ملت 
مؤش��رات الج��ودة واألداء، وبفض��ل من اهلل س��بحانه 
وبتوجيه��ات قي��ادة جال��ة المل��ك المعظ��م وجهود 
الطواق��م الطبية المعنية، نجحت مملك��ة البحرين في 
تخفيض نس��بة المواليد الجدد المصابين بمرض فقر 
ال��دم المنجل��ي إلى 0.2% س��نويًا، وانخفاض مس��توى 
مؤش��ر الوفيات بسبب المرض بنسبة 43%. كما حققت 
المملك��ة تطورًا يبلغ 35% في ع��اج األمراض المزمنة 
من خال تحويل المرض��ى من العاج باإلبر إلى العاج 
عن طري��ق األقراص، مما أدى إلى اس��تقرار استش��عار 

المرضى باآلالم اليومية وتحسن جودة حياتهم.
الجدي��ر بالذك��ر أن مرك��ز األم��راض الوراثي��ة بمجمع 
الس��لمانية الطبي يوفر 132 سريرًا للمرضى؛ 90 منها 
للذكور و42 لإلناث، كما يشتمل الطاقم التشغيلي على 
مختل��ف التخصصات م��ن أطباء وممرضي��ن وأخصائي 
للدع��م النفس��ي ومنس��قين إداريين، إل��ى جانب ذلك 
يش��مل مركز أم��راض الدم الوراثية ع��دد من الوحدات 
تخدم مختل��ف احتياجات المرضى، ومنها وحدة الرعاية 
اليومية ووح��دة نقل ال��دم الدوري والعي��ادة متعددة 

التخصصات.
وتعك��ف المستش��فيات الحكومية على تدش��ين مركز 
التعلم والبحث المتقدم بمرك��ز أمراض الدم الوراثية، 
ليكون إضافة نوعية لتعزيز الكفاءات البحرينية في هذا 
المجال، وبم��ا يصب في خدمة المرضى وتقديم أفضل 

سبل الرعاية الشاملة لهم.

أطباء واستشاريون من مختلف التخصصات لعالج النزالء

 نجاة أبوالفتح: ال وجود لمرض السل
 الرئوي المعدي بمراكز اإلصالح والتأهيل

أكدت مدي��رة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
الدكتورة نجاة أبوالفتح، أن اإلدارة تقوم بتزويد 
مراك��ز اإلص��اح والتأهي��ل بالعديد م��ن األدلة 
اإلرش��ادية ف��ي إط��ار مس��ؤولية وزارة الصح��ة 
ودوره��ا لمعالجة مختلف األمراض، س��واء كانت 
معدي��ة أو مزمن��ة، منوهة كذل��ك بتوفير أطباء 
واستش��اريين م��ن مختلف التخصص��ات الطبية 
باإلضافة إل��ى جميع األدوية لألم��راض المزمنة 

والعاجات البسيطة.
وأش��ارت خ��ال برنام��ج »األمن« اإلذاع��ي الذي 
تع��ده وتقدمه اإلدارة العام��ة لإلعام والثقافة 
األمنية بالتع��اون مع إذاعة مملكة البحرين، إلى 
أن الحاالت الطارئة يتم نقلها مباش��رة بس��يارة 

اإلس��عاف من مركز اإلصاح والتأهيل إلى مجمع 
الس��لمانية الطبي، وفي الحاالت المس��تقرة يتم 
نقل النزيل بواس��طة س��يارات مهي��أة مع توفير 

جميع العاجات الطارئة والفحوصات.
وأوضح��ت أن��ه ال وج��ود لم��رض الس��ل الرئوي 
المعدي في مراكز اإلصاح والتأهيل، وأن النزيل 
ال��ذي يتلقى الع��اج حاليًا، تم تش��خيص حالته 

بالسل خارج الرئة وهو مرض غير معٍد.
وأضاف��ت أن البحري��ن تتب��ع البروتوكوالت التي 
وضعته��ا منظمة الصح��ة العالمية للتعامل مع 
الحاالت المعدية سواء كانت مع النزالء أو الحاالت 
المخالطة، وأن البحرين تع��د من الدول الرائدة 

في مجال مكافحة العدوى.

الملك قائد إنساني استثنائي 

قانون العقوبات البديلة طريق النور للمحكومين
يوسف أحمد «

تمكنت البحرين في الس��نوات األخيرة 
الماضي��ة  أن تت��رك بصم��ة واضحة 
في ش��تى المجاالت، وم��ن أهمها في 
الس��لطة التش��ريعية وطرح القوانين 
الت��ي تس��اهم ف��ي ترس��يخ مب��ادئ 
العدال��ة، وهذا جعل البحرين س��باقة 
ف��ي زرع القي��م اإلنس��انية والح��رص 
على تعزيز حقوق اإلنس��ان، ومن أهم 
القواني��ن التي تم تش��ريعها مؤخرًا 
قانون رقم )18( لس��نة 2017 بش��أن 
العقوب��ات والتدابي��ر البديل��ة ومثل 
ه��ذه القوانين تس��هم ف��ي زرع قيم 
المواطن��ة وخدمة الوط��ن والمجتمع 
وهذا ينص��ب في تنمية قي��م العمل 
التطوعي وخدمة اإلنس��انية والجدير 
بالذك��ر أن مملك��ة البحري��ن كان��ت 
س��باقة في تطوير مهم ونقلة نوعية 
مث��ل  وباش��ك  الجنائ��ي،  للتش��ريع 
هذه القوانين تتماش��ى مع المشروع 
اإلصاح��ي لجال��ة المل��ك المعظ��م 
حفظه اهلل الذي امتدت إنجازاته ألكثر 

من عشرين عامًا. 
وأكد األكاديمي األس��تاذ المش��ارك - 
القان��ون العام الدكتور عبدالباس��ط 
محمد الحكيمي ع��ن متانة مثل هذه 
القوانين الت��ي تنصب في نمو الفرد: 
»لق��د عرفت المجتمع��ات منذ القدم 
العدي��د م��ن العقوبات، ف��كان منها 
العقوبات البدنية والعقوبات السالبة 

للحرية، والعقوبات المالية، ولما كان 
الغرض من تل��ك العقوبات قد تطور 
ابتداًء من االنتقام الفردي والجماعي 
م��رورًا بإلح��اق أكب��ر ق��در م��ن األلم 
بالجاني والتكفير عن الذنب وتحقيق 
الردع بنوعي��ه العام والخاص وانتهاًء 
بإصاح وتأهيل الجاني، غير أنه ورغم 
ذلك ظلت العدالة الجنائية المنشودة 
األغ��راض  تتحق��ق  ل��م  إذ  ناقص��ة، 
المنش��ودة م��ن فرض الج��زاء، بل أن 
العقوب��ات الس��البة للحري��ة قصيرة 
الم��دة خلقت مش��كلة كبيرة، ذلك أن 
قص��ر مدة ه��ذه العقوب��ات ال يمكن 
معه تحقيق أغراض الجزاء المنشودة، 
ف��ا يمك��ن تحقي��ق برام��ج اإلصاح 
والتأهيل المرجوة نظرًا لضيق الوقت، 
ف��ا تحقق ال��ردع وال تحق��ق اإلصاح 

والتأهي��ل، بل أكثر م��ن ذلك تعرض 
نزيل المؤسسات العقابية إلى الكثير 
من الس��لبيات المرافق��ة لوجودة في 
الس��جن، فوج��وده فيه جعل��ه يحتك 
بالكثير من المجرمي��ن فتعلم منهم 
س��لوكيات إجرامية جديدة، وبداًل من 
إصاحه وتأهيله نج��ده يزداد انحرافًا 
وإجرامًا«. وقد فطن المشرع البحريني 
لذل��ك فعم��ل عل��ى ترجمة مش��روع 
جال��ة المل��ك المعظ��م »حفظه اهلل 
ورعاه« اإلصاحي فأصدر القانون رقم 
)18( لس��نة 2017 بش��أن العقوبات 
والتدابي��ر البديلة المع��دل بالقانون 
رقم )24( لس��نة 2021. وقد أش��تمل 

القانون على)24( مادة. 
الماجستير  المحامية وطالبة  وأعربت 
مريم الخاجة أنها تناولت في رس��الة 

م��ن  مهم��ًا  موضوع��ًا  الماجس��تير 
موضوع��ات القانون الِجناِئّي بدأ يأخذ 
حظًا من اهتمام التشريعات المقارنة 
ِف��ي عصرن��ا الَحاض��ر، وهو »س��لطة 
القاِض��ي الِجناِئّي ِف��ي تطبيق بدائل 
العقوبة الس��البة للحرية ِفي التشريع 
الَبْحِريِنّي – دراس��ة تحليلية مقارنة«، 
حيث تم بيان ماهية س��لطة القاِضي 
الِجناِئ��ّي ِفي تطبيق بدائ��ل العقوبة 
الس��البة للحرية أوضحت فيه مفهوم 
ه��ذه الّس��لَطة وحدوده��ا ومفه��وم 
العقوب��ة الس��البة للحري��ة ومفهوم 
بدائله��ا ومبرراته��ا، كم��ا أكدت في 
الرسالة نطاق تطبيق سلطة القاِضي 
الِجناِئ��ّي م��ن حيث األش��َخاص مبينة 
في��ه األش��َخاص الجديري��ن بتطبيق 
للحري��ة  الس��البة  العقوب��ة  بدائ��ل 

عليه��م، ونط��اق تطبيقه��ا من حيث 
الجرائ��م الت��ي يج��وز للقاض��ي عن��د 
الحكم فيها بالحبس أو الّس��جن بمدة 
ال تتَجاوز خمس س��نين أن يس��تبدل 
فيه��ا العقوبة الس��البة الت��ي يحكم 
فيه��ا بعقوب��ة بديل��ة أو أكث��ر م��ن 
العقوبات البديل��ة المنصوص عليها 
ِفي قانون العقوبات والتدابير البديلة 
رقم )18( لس��نة 2017. كما تم بيان 
انعكاس س��لطة القاِضي الِجناِئّي ِفي 
تطبيق البدائل َعَلى العدالة الِجناِئّية 
والتنمية المس��تدامة ِف��ي ضوء رؤية 
البحري��ن والس��يما أن ول��ي العه��د 
رئيس ال��وزراء حفظه اهلل قد أكد على 

هذه الرؤية المستقبلية.
وق��ال  المحام��ي عبدالرحمن القاف: 
بالنظر في الجانب العملي واالجتماعي 

فق��د أعطى تطبيق قان��ون العقوبات 
والتدابي��ر البديلة الن��ور للمحكومين 
في آخر الطريق، وسبل إيجاد الفرصة 
من الرجوع إل��ى الطريق القويم، فقد 
ح��د تطبي��ق ه��ذا القانون م��ن األثر 
اإلجرامي عل��ى الف��رد والمجتمع من 
خ��ال وقف أثر المؤسس��ات العقابية 
ف��ي إضاف��ة المس��اوئ االجتماعي��ة 
والنفس��ية واالقتصادية التي يشكله 
عل��ى الف��رد عن��د االنخراط به��ا، بل 
اتج��ه المش��رع البحريني إل��ى حفظ 
كرام��ة المحكوم عليه وذلك من خال 
تطبيق نص المادة الثالثة من قانون 
العقوب��ات والتدابي��ر البديل��ة ال��ذي 
ن��ص على حف��ظ كرام��ة الجاني من 
خال ممارس��ته لعم��ل يوافق مهنة 

المحكوم عليه وفق.
وألهمية مؤسس��ات المجتمع المدني 
كونه��ا ش��ريكًا أساس��ًا أكد محس��ن 
المرص��د  الغري��ري رئي��س جمعي��ة 
لحقوق اإلنس��ان أن قانون العقوبات 
والتدابي��ر البديلة يعد م��ن األنظمة 
تبن��اه  الت��ي  الحديث��ة  والقواني��ن 
المجتمع البحريني في الفترة األخيرة 
نظ��رًا لما لها م��ن آث��ار إيجابية على 
مختل��ف المج��االت واألصع��دة وعلى 
علي��ه  المحك��وم  الخص��وص  وج��ه 
وأسرته والمجتمع ككل، وهذا التوجه 
م��ن المش��رع البحرين��ي ي��دل عل��ى 
ح��رص مملكة البحرين عل��ى مواكبة 

التطورات التشريعية

محسن الغريري  عبدالرحمن القالف  مريم الخاجة  د. عبدالباسط  الحكيمي 

القبض على امرأة نشرت 
مقطعًا منافيًا لآلداب

تعقيب��ًا على مقطع مص��ور متداول ببعض مواق��ع التواصل 
االجتماعي ويتضمن أعمااًل منافي��ة لآلداب العامة )مكافحة 
االتجار بالبشر وحماية اآلداب(، أسفرت التحريات عن القبض 
على امرأة )45 عامًا( بعد تحدي��د هويتها وتورطها بارتكاب 
أعم��ال مخالفة للقانون، وجاٍر اس��تكمال اإلجراءات القانونية 

تمهيدًا إلحالتها للنيابة العامة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/19/watan-20220619.pdf?1655615502
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1011322
https://alwatannews.net/article/1011435
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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األنصاري: نستقبل 1200 مريض طوارئ يوميًا منهم 120 حالة تنويم

انخفاض المواليد الجدد المصابين بـ»السكلر« من 4٪ إلى ٪0.2
محمد رشاد ومحمد أسامة - »تصوير: سهيل وزير«  «

كش��ف الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحمد األنصاري عن أن الس��عة السريرية لمجمع السلمانية 
الطبي تبلغ نحو 1300 سرير، الستقبال ما يقرب من 1200 
مت��ردد يوميًا على قس��م الطوارئ، بمتوس��ط عدد حاالت 
تنوي��م بلغت نحو 120 حالة يومي��ًا، بجانب إدخال نحو 25 

حالة والدة بشكل يومي إلى المجمع.
وأك��د أن المجمع يعد من المجمع��ات الطبية الحيوية في 
المملك��ة وال س��يما أن��ه يس��تقبل جميع الح��االت الحرجة 
والصعب��ة من مختلف مستش��فيات المملكة وقطاع الطب 

الخاص. 
وأض��اف للصحفيين، على هامش جولة داخل قس��م مرضى 
فقر الدم المنجلي في مجمع الس��لمانية الطبي، بمناس��بة 
الي��وم العالم��ي لمرضى الس��كلر أن األبح��اث الطبية جزء 
أساسي من منظومة عمل المستشفيات الحكومية وتلعب 
دورًا مهم��ًا ف��ي تحديد المؤث��رات الصحية وإيج��اد برامج 
وخط��ط وأفضل األس��اليب للممارس��ات الطبي��ة المهنية 
التي تستند في سياساتها الصحية على الطب المبني على 
األدل��ة والبراهين، معلنًا أنه تم إجراء نحو 230 بحثًا علميًا 
داخل المستش��فيات الحكومية خالل الفترة ما بين 2020 

و2022، فى مختلف المجاالت والتخصصات الطبية. 
وأكد األنصاري التطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة 
لمري��ض فقر ال��دم المنجلي، في ظل تطبيق إس��تراتيجية 
»الس��كلر« كواحدة من س��بع إس��تراتيجيات صحية مهمة 
تتطبق في البحرين، يتم العمل عليها جميعًا بنفس درجة 

االهتمام والمتابعة.
ون��وه إلى أهمية التوعية ونش��ر ثقافة آلي��ات الوقاية من 
المرض عب��ر تعريف المجتم��ع بكيفية الوقاي��ة وطرقها، 
ومن بينها إجراء فحوصات دم بسيطة قبل الزواج للمقبلين 
على ال��زواج، باإلضافة إلى اختيار األجن��ة لطفل غير حامل 
للمرض، وهي من الطرق الوقائية المطبقة في العديد من 

البلدان اإلسالمية وسليمة من الناحية الشرعية. 
وأوضح أن مملكة البحرين أول��ت اهتمامًا كبيرًا باألمراض 
الوراثي��ة من خ��الل حملته��ا ومبادراتها الوطني��ة، ولعل 
جائح��ة كورون��ا »كوفيد 19« خير ش��اهد عل��ى ذلك، وهي 
مس��تمرة فى ع��الج ومكافح��ة كافة األمراض ف��ي مملكة 

البحرين للحفاظ على الصحة العامة.
وأش��ار إل��ى أن البحري��ن س��تدعم كافة الخط��ط الوطنية 
الهادف��ة إلى تعزي��ز الرعاي��ة الصحية وتطوي��ر الخدمات 
م��ن  العدي��د  تنفي��ذ  ف��ي  قدم��ًا  والمض��ي  الصحي��ة، 
التنموي��ة  المس��يرة  إط��ار  ف��ي  التطويري��ة  المش��اريع 
 الش��املة لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، وتوجيهات صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم ومساندة المشاريع والمبادرات 
الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة 

وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتنافسية.
من جانبه، اس��تعرض منسق الرعاية الصحية لمرضى فقر 
ال��دم المنجلي في مجمع الس��لمانية الطب��ي علي درويش، 
مراح��ل تطوير الرعاية الصحية لمرضى الس��كلر على مدار 
35 عامًا وجه��ود الحكومة نحو االرتق��اء بالرعاية الصحية 
لمرضى السكلر، بدءًا من إنشاء وحدة أمراض الدم الوراثية 
بمجمع السلمانية الطبي وإطالق برنامج مكافحة األمراض 
الوراثي��ة عام 1984، مرورًا بتش��ريع إلزامية فحص ما قبل 
ال��زواج عام 1993، ومن ثم إنش��اء أول عي��ادة لعالج األلم 
المزمن، وتأس��يس مركز متخصص ألمراض الدم الوراثية 
ع��ام 2014، إنته��اًء بأم��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بتوفي��ر دواء كريزانليزوم��اب وإدخاله ضم��ن البروتوكول 
العالجي لمرضى الس��كلر بعد استكمال التجارب السريرية 
الالزم��ة، كون��ه أول عالج مكتش��ف منذ 20 عام��ًا في هذا 
المج��ال وأثبت فاعليته للعالج. وأش��ار إلى وجود انخفاض 
في وفيات مرضى فقر ال��دم المنجلي بلغ 43% مقارنة بين 
2012-2016، و2017-2021، وبي��ن انخف��اض  األع��وام 
وفيات مرضى فقر الدم المنجلي »الس��كلر«، حيث بلغ عدد 
ح��االت الوفيات هذا العام 13 حالة حتى 22 مايو الماضي، 
س��بقها 25 حالة وف��اة عام 2021، و28 حال��ة في كل من 
عامي 2020 و2019، سبقها انخفاض أكبر في عدد الحاالت 

بلغ 18 وفاة عام 2018، و31 عام 2015، و46 عام 2014.
وأوضح دويش انخفاض نس��بة الموالي��د الجدد المصابين 
بفقر الدم المنجلي من 4% إلى 0.2%، عبر برنامج فحوصات 
قبل الزواج والتوعية المجتمعية بالمرض، وبرنامج فحص 
المواليد الجدد للتعرف على المصابين بالمرض والحاملين 
للصف��ة الوراثية وبين توافر عالج الهايدروكس��يوريا الذي 
تبلغ نس��بة المرضى المنتظمين علي��ه 65% من المرضى 
المتابعي��ن في مرك��ز أمراض ال��دم الوراثي��ة، كما أوضح 
اس��تخدام دواء كريزانليزوم��اب أو األدافكي��و من��ذ الع��ام 
الماض��ي، حيث تعتبر البحرين أول دولة تعتمد هذا الدواء 
بعد أمريكا في فبراير 2020 وتم توفيره في المركز ويوجد 

حاليًا ما يفوق الخمسين مريضًا يستخدمونه للعالج.
ولف��ت إل��ى أن الطاقة االس��تيعابية لمركز أم��راض الدم 
الوراثية تبلغ نحو 135 من األس��رة منها 42 سريرًا لإلناث، 
ونحو 90 س��ريرًا للذك��ور، كما أن إجمالي ع��دد األطباء في 
المركز يبلغ نحو 21 طبيبًا، بينهم استشاريان في تخصص 
أمراض الدم واستش��اري واحد فى الطب النفسي و4 رؤساء 
أطب��اء مقيمين و5 أطباء مقيمي��ن و10 أطباء في العيادات 
المتخصص��ة، بينما بلغ إجمالي عدد الكادر التمريضي نحو 
100 ممرض من بينهم رئيس تمريض و4 مش��رفين و87 
اختصاصي تمريض و5 ممرضين مساندين ومنسق رعاية. 
واصطحب��ت نائ��ب رئي��س لجن��ة إدارة مرك��ز األم��راض 
الوراثي��ة، الدكت��ورة رجاء اليوس��ف، الصحفيي��ن في جولة 
تفقدي��ة ألقس��ام المركز، ب��دأت من غرفة التقيي��م مرورًا 
بغ��رف المعالجة وتقييم الحاالت، موضح��ة اختالف نوعية 
المعالجات بين المعالجة ساعات أو اتخاذ قرار التنويم في 
ح��ال تطلبت الحال��ة المتابعة الطبية داخل المستش��فى، 
وص��واًل إلى غ��رف المرضى، وتوضي��ح جاهزيته��ا الكاملة 
بأحدث األجه��زة والمس��تلزمات الطبية، ومرك��ز التدريب 
والبحوث، وأوضحت أنه يتم استقبال المركز للحاالت بشكل 
يومي حتى الساعة ال�11:00 مساًء، على أن يتم التوجه إلى 

الطوارئ بعد هذا الوقت.
دون  مباش��رة  الح��االت  يس��تقبل  المرك��ز  أن  وأضاف��ت 

مواعيد، فإذا كان مريض السكلر يعاني من نوبة ألم تأتي 
مباشرة يسجل للدخول في مبنى المركز، ليتم تصنيف درجة 

األلم لديه وتقييم حالته في غرف طبية مجهزة وخاصة.
وبي��ن أن��ه ال مواعي��د للدخول إل��ى المرك��ز وأن المريض 
يمكن��ه الق��دوم للعالج فى أي وق��ت على م��دار اليوم وأن 
وقت االنتظار ال يتجاوز 5 دقائق للعمل على راحة المرضى 
وتوفي��ر كافة س��بل الرعاية والدعم لهم بما يتناس��ب مع 
ظروفه��م المرضي��ة، وبما يتماش��ى مع سياس��ات مجمع 
الس��لمانية الهادفة إلى تعزيز راحة المرضى وتقديم كافة 

سبل العناية والرعاية لهم. 
من جانبه قدم استشاري أمراض الدم الدكتور ثروت وجدي 
شرحًا حول أقس��ام المركز ونوعية الخدمات المقدمة فيه، 
حيث إن متوس��ط عدد المرضى المنومين في المستشفى 
يبلغ 100 حالة، مع وجود متابعة تفصيلية للحاالت تهدف 
إلى ضم��ان جودة الخدم��ات المقدمة، إل��ى جانب مراقبة 

كيفية تقديم الخدمة الطبية لمريض السكلر.
وأوضح أن الهدف هو معالجة المرض المسبب لأللم وليس 
تخفي��ف األلم فقط، وه��ذه نقطة جوهري��ة ومفصلية في 
الع��الج، الفتًا إلى أن البروتوك��ول العالجي الجديد كان له 
دور فاع��ل في تحس��ين حالة المرضى، مؤك��دًا أهمية دور 
تثقيف المرضى، ومبادرات القس��م في عمل برامج مختلفة 
رفع��ت م��ن الوع��ي الع��ام س��واء للمريض أو األش��خاص 

المتعاملين معه في محيطه.
ولف��ت إلى أن مرك��ز األمراض الوراثية بمجمع الس��لمانية 
الطبي يوف��ر 132 س��ريرًا للمرضى 90 منه��ا للذكور و42 
لإلن��اث، كم��ا يش��تمل الطاق��م التش��غيلي عل��ى مختلف 
التخصص��ات من أطب��اء وممرضي��ن واختصاص��ي للدعم 
النفس��ي ومنس��قين إداريين، إلى جانب ذلك يش��مل مركز 
أم��راض ال��دم الوراثية عددًا م��ن الوحدات تخ��دم مختلف 
احتياج��ات المرضى، ومنها وحدة الرعاي��ة اليومية ووحدة 

نقل الدم الدوري والعيادة متعددة التخصصات.
بدوره، أش��ار استش��اري أم��راض ال��دم الوراثي��ة الدكتور 
جعف��ر آل ط��وق إلى وج��ود أكثر من 8 آالف مريض س��كلر 

في البحرين، منه��م 5 آالف مريض مقيد للعالج في مجمع 
الس��لمانية الطبي على اخت��الف درجات الم��رض، موضحًا 
خ��الل الجول��ة طريقة نق��ل الدم الت��ي كانت تتم س��ابقًا 
بطريقة يدوية تستغرق من 8 ساعات إلى يومين، ويتوافر 
حاليًا جهاز متطور يقوم بسحب الدم وتصفيته من الخاليا 
المتضررة مع اإلبقاء على المكونات السليمة األخرى، ومن 

ثم يتم إضافة دم جديد إليه ليستفيد منه المريض.
وأض��اف آل طوق أن متوس��ط عم��ر المرضى بش��كل عام 
ف��اق 55 عام��ًا، مؤكدًا وجود 8 مرضى فوق س��ن 80 عامًا، 
و20 مريض��ًا ف��وق عمر 70 عامًا، ومريضة فوق التس��عين 
توفي��ت مؤخرًا. ونوه إلى أنه مع المتابعة المس��تمرة يتم 
المحافظ��ة على المرض��ى من الناحي��ة الطبي��ة، مبينًا أن 
متوس��ط عمر مريض الس��كلر في الماض��ي كان يبلغ 20 
س��نة فقط، ثم ارتفع متوسط العمر إلى 40 سنة في فترة 
الحقة، ولكن اآلن بسبب منظومة العالج المتطورة أصبحت 

نسبة الوفيات قليلة جدًا مقارنة بباقي دول العالم.
وتزامن��ت الجولة مع مناس��بة اليوم العالم��ي لمرض فقر 
ال��دم المنجلي، الذي يصادف 19 يوني��و من كل عام، حيث 
حقق��ت البحري��ن كثيرًا م��ن المنج��زات الكبيرة وأسس��ت 
للمش��اريع المتمي��زة التي س��اهمت في توفي��ر حزمة من 
الخدمات الش��املة لمرضى »السكلر«، وحققت تقدمًا كبيرًا 
في الس��يطرة على المرض من خالل خطة وطنية واس��عة 
النطاق ارتكزت على توفير البنية الصحية المتقدمة وتوفير 

أفضل الخدمات لهذه الفئة من المرضى.
كما أن الطفرة الكبيرة في إنشاء البنية التحتية للمنظومة 
الصحي��ة بمملك��ة البحرين في ثمانيني��ات القرن الماضي 
بدأت الرعاي��ة الصحية لمرضى الس��كلر، وتحديدًا في عام 
1984، حي��ث قامت الحكومة بتبني ملف »الس��كلر« ووضع 
خطة وطنية شاملة لبناء أسس للوقاية من انتشار المرض 
وتوفي��ر خط��ط عالجية، ك��ون هذا المرض م��ن األمراض 

األكثر انتشارًا بالمنطقة.
وش��كلت رعاية مرضى الس��كلر أولوية عل��ى خارطة أجندة 
القطاع الصحي في البحرين، وعلى مدى 35 عامًا من مشوار 
تطوير الرعاية الصحية لمرضى السكلر قام الفريق المعني 
برعاية المرضى ببحث عن أبرز المحطات في هذا المشوار، 
والتي كان لها دور بارز في تحس��ين ج��ودة حياة المرضى، 
حيث تمت مراجعة 182 مش��روعًا صحيًا تم تطبيقها خالل 
األع��وام المنصرمة. كم��ا أن البحرين تول��ي أهمية بالغة 
لتوفي��ر الخدم��ات الصحي��ة وتعزيز الوعي الصح��ي، وُتعد 
في طليعة ال��دول التي حققت منج��زات كبيرة على صعيد 
التنمية المستدامة وإيالء األهمية القصوى لصحة وسالمة 
الجميع وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان.

رجاء اليوسف: انخفاض في وفيات مرضى فقر الدم المنجلي ٪43

إجراء 230 بحثًا علميًا فى عامين بمختلف التخصصات 

ال انتظار لمريض السكلر بالمركز وفترة الدخول ال تتجاوز 5 دقائق 

أكثر من 8000 مصاب سكلر 5000 منهم مقيد للعالج في »السلمانية«

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/19/watan-20220619.pdf?1655615502
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1011435
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 في ندوة نظمها مجلس النفيعي:
 80٪ من الفرق االنتخابية النيابية والبلدية شباب

أكدت ندوة »أهمية تواجد الش��باب في برلمان 2022« 
نظمه��ا مجلس النائ��ب إبراهيم، وق��دم ورقتها النائب 
سيد فالح هاشم، ورئيس منصة شباب تايمز علي شرفي، 
والكاتبة والمحللة السياسية منى المطوع، أن 80% من 
الفرق االنتخابية المشاركة في الحراك االنتخابي النيابي 

والبلدي المقبل من فئة الشباب.
وقال سيد فالح: »إن من أهم مرتكزات العمل في الشأن 
الع��ام ف��ي المجتمعات الحديث��ة اليوم، وم��ن ضمنها 
مجتمعنا البحريني بضمان دور فاعل للمواطنين عامة، 
للمش��اركة ف��ي إدارة الش��أن الع��ام الذي تت��درج فيه 
مس��توى المس��ؤوليات بقدر، وتتنوع المؤسسات فيما 
يختص بالش��أن العام، أو بفئة مجتمعية محددة، وهذا 
ما تضمنه دستور البحرين في الباب الثالث من الحقوق 

والواجبات«.
وأكد، أن مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام، واتخاذ 
الق��رار ليس ترفًا، أو من أجل االس��تعراضات أو الظهور، 
وإنم��ا حاجة تميلها الحي��اة الحديثة ف��ي مجتمع قائم 
على المشاركة في إدارة الشأن العام، بمتطلباتها التي 

تضمن لكل المواطنين، وعلى درجة متس��اوية في هذه 
المشاركة«.

ورأى، أن سن 18 عامًا هو المناسب للمشاركة في الشأن 
العام، بدءًا من االنتماء إلى مؤسسات المجتمع، وتحمل 
المس��ؤوليات فيها، وكذلك المش��اركة في االنتخابات، 
على أن يكون سن الترشح للمجلس النيابي هو 25 سنة، 
كم��ا هو معم��ول في العدي��د من دول العال��م، ولنتيح 

بذلك المجال لشريحة أوسع من المواطنين للمشاركة.
فيما أك��دت الكاتبة والمحللة السياس��ية منى المطوع، 
أن مش��روع جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم اإلصالحي، أحدث قف��زة نوعية للبحرين 
على مس��توى اإلقليم والعالم ف��ي الحريات وفي التعبير 
عن الرأي والمش��اركة السياس��ية، وحتى على مس��توى 
عمل المؤسس��ات الصحفية والتي لفت��ت األنظار بهذا 
الش��أن، وم��ن خ��الل تس��ليط الض��وء على ممارس��ات 

العملين البرلماني والتشريعي.
وأوضحت، أن »المشروع اإلصالحي منح الحقوق السياسية 
للمرأة بالكامل في الترش��يح، وحق االنتخاب، في الوقت 

الذي كانت تهيئ دول أخرى المرأة والشباب لتحقيق ذلك 
بالتدري��ج، ومعه التعديل عل��ى القوانين، بخالف جاللة 
المل��ك المعظم وال��ذي منح الثقة في ش��باب البحرين، 
وفي المرأة البحرينية وبقدراتها في المساهمة بتشكيل 

المقاعد بالمجلس النيابي، والمجالس البلدية«.
وقالت المطوع: »منذ أول عملية انتخابية بعد مش��روع 
جاللة المل��ك المعظم اإلصالحي وحت��ى انتخابات عام 
2018 أتيحت المش��اركة في الترشح واالنتخاب للشباب 
البحرين��ي، والحظنا بأن أصل الف��رق االنتخابية لمعظم 
المرش��حين وبكل الدورات االنتخابية من الشباب، وبما 
يقارب ال�80%، وأيضًا من النس��اء، وهي س��ابقة نفتخر 

بها خليجيًا، وعربيًا«.
من جهته، أكد ش��رفي على دور الش��باب في االنتخابات 
البرلمانية والبلدية المقبلة، قائاًل: »ستشهد دورًا كبيرًا 
وفاعاًل، ومن المتوقع أن يكون دورهم بالمش��اركة هذه 
المرة أكثر من االنتخابات الماضية، نظرًا لما يمتلكونه 
من وعي سياس��ي كبير، وثقافة وطنية ناضجة، بش��أن 

مختلف القضايا المجتمعية«.

وأوضح، أن تمكين الش��باب في المشاركة السياسية، ال 
يقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين األخرى، ومن أبزر 
المحط��ات التي وفرتها التجربة الديمقراطية للش��باب 
البحرين��ي ف��ي ع��ام 2002، فرصة المش��اركة في صنع 
وثيق��ة سياس��ية هي األه��م واألبرز في تاري��خ البحرين 
الحديث، عندما شاركوا في االستفتاء الشعبي العام على 

ميثاق العمل الوطني.
وقال ش��رفي: »إن مس��تجدات المرحلة السابقة، كانت 
فرص��ة جيدة للش��باب البحرين��ي الواع��ي لمتابعة أداء 
الن��واب بع��د انتخابه��م، والتعرف على مس��تجداتهم، 
وإنجازاتهم، ومحاسبتهم على أدائهم البرلماني، ونحن 

نؤمل بأن يكون رئيس البرلمان القادم شابًا«.
وأك��د أن »االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة ف��ي ال��دور 
التشريعي الخامس 2018، شهدت حضورًا الفتًا للشباب، 
بمش��اركة تعتبر األكبر بتاريخ البحرين، بحوالي 50 ألف 
ناخب ف��ي االنتخابات للمرة األول��ى، للفئة العمرية ما 
بين 20 سنة و30 سنة، ونتوقع أن تكون المشاركة أكثر 

باالنتخابات المقبلة«.

66٪ من أبحاث »الخليج العربي« ضمن التصنيف األول عالميًا
أكد رئي��س جامعة الخليج العربي الدكت��ور خالد العوهلي 
خالل حف��ل افتتاح يوم البحث العلمي في كلية الدراس��ات 

العليا أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي لالبتكار. 
وقال: »إن الجامعة تعمل كل يوم لتأكيد هويتها بوصفها 
جامع��ة بحثية قائم��ة على االبتكار؛ ل��ذا خصصت 3% من 
مجمل ميزانياتها لألبحاث العلمية والمختبرات المخصصة 

ألجراء التجارب التطبيقية«.
 وكشف رئيس الجامعة عن مجموعة من المشاريع الجديدة، 
م��ن أبرزها مختب��ر التخمي��ر الحيوي الذي س��ينعكس في 
تكاثر الخاليا المستخدمة في بحوث إنتاج األدوية الحيوية، 
وتقني��ات الطاقة الحيوية، وتأس��يس مختب��ر علم النفس 
في كلية الدراس��ات العليا، ومركز الطب التجديدي المعني 
بالعالج��ات القائمة على الخاليا الجذعية وإعادة هندس��ة 
الجين��ات.  وفي س��ياق متصل ع��رض العوهل��ي المنجزات 
النوعية في مجال األبحاث العلمية التي نجحت الجامعة في 
تحقيقها خالل الس��نوات الماضية، مبينًا أنه نشر ما يعادل 
224 بحثًا علميًا ف��ي العام األكاديمي 2020- 2021، أكثر 
من نصفها 59% نش��ر ف��ي مجالت علمي��ة محكمة رفيعة 
المس��توى »Q1 وQ2«. وف��ي ع��ام 2021-2022 تمكنت 
الجامعة حتى اآلن من نش��ر 181 بحثًا، أكثر من 66% منها 

 .»Q2و Q1« منشور في مجالت
وعق��دت الجامعة مؤخ��رًا عددًا من اتفاقي��ات التعاون مع 
جهات صناعية وخدمية في مجاالت تقنيات الزراعة الذكية، 
إودارة الموارد المائي��ة، وإنتاج األدوية المحلية واإلقليمية 
والعالمية.  على صعيد آخر، استعرض رئيس الجامعة أبرز 
الخطوط اإلس��تراتيجية التي ترتكز عليها الجامعة، ومنها 
إنتاج األبح��اث التي تقود االبت��كار، والتركيز على األهداف 

اإلس��تراتيجية لدول الخليج العربية، وبالتالي صوغ البرامج 
واألبح��اث والمش��اريع التي من ش��أنها أن تمث��ل ترجمة 

عملية لهذه اإلستراتيجية. 
من جانبه قال عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور 
اس��عود المحامي��د: »إن الكلية تعمل عل��ى تعزيز األبحاث 
التطبيقي��ة الت��ي تقود إل��ى تحوي��ل المخرج��ات البحثية 
إل��ى صناعات تكنولوجية ناش��ئة تقود عجل��ة التنمية في 
مجتمعات الخلي��ج العربي، والتركيز عل��ى نوعية األبحاث، 

واألبحاث البينية بين الحقول المعرفية وليس كميتها«.
وأش��ار إل��ى أن العديد من اإلنج��ازات الت��ي تحققت خالل 
الع��ام األكاديمي 2021-2022 في كلية الدراس��ات العليا 

منها تقديم طلب للحصول على براءة اختراع وتطور نس��بة 
األبحاث المصنفة في مجالت »Q1« من 19.5% إلى %38.1 
من مجمل األبحاث المنش��ورة وهو ما يشكل زيادة بمقدار 

الضعف تقريبًا عن العام األكاديمي 2021-2020.
وبدأت جلسات يوم البحث العلمي في كلية الدراسات العليا 
بع��رض للمتحدث الرئيس الدكت��ورة فاديا حميدان، وهي 
مدي��ر مكت��ب المنح والعقود ف��ي الجامع��ة األمريكية في 

بيروت، ومدير مركز البحوث واالبتكار. 
واستعرضت آليات لتشجيع االبتكار ودعم الباحثين، وتعزيز 
التعاون الثنائي مع القط��اع الصناعي لتحويل البحوث إلى 
منتج��ات وطرحها في األس��واق، تالها المتح��دث الرئيس 

الثان��ي الدكت��ور س��امي رتيمي، وه��و مدير االبت��كار في 
المعهد العالم��ي للمياه والبيئة والصحة بسويس��را الذي 
تح��دث عن أهمية دعم المؤسس��ات الناش��ئة في التعليم 

العالي  لدورها المهم في تنمية االقتصاد.
بدوره، ذكر نائب عميد كلية الدراسات العليا للبحث العلمي 
واالبت��كار الدكتور نورالدين بن خلف أن  يوم البحث العلمي 
هذا العام عرض 27 ورقة بحثية تناولت عدة محاور، منها: 
التقني��ة الحيوية، والم��وارد الطبيعي��ة والبيئ��ة، واإلدارة 
واالبت��كار، والتربية الخاص��ة. فيما تم ع��رض 38 ملصقًا 
بحثيًا تمثل مش��اريع متنوعة لطلبة الماجستير والدكتوراه 

تتناول قضايا مختلفة تواجه المجتمع الخليجي.

المدرسة األهلية تحتفل بتخريج الفوج الثاني من طالبها
في حف��ل مهيب، مليء بالمش��اعر واألهازيج، وبرعاية البروفيس��ور عبداهلل 
الحواج وحضور ضيوف ش��رف من الش��خصيات العامة والوجهاء، وبمشاركة 
أولي��اء أم��ور الطلبة الخريجين وأعض��اء ال��كادر اإلداري والتعليمي، احتفلت 
المدرسة األهلية بتخريج الفوج الثاني من طالبها في حفل بهيج أقيم بقاعة 

الدانة في فندق الخليج.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية 
البروفيسور عبداهلل الحواج على سعة الفرص المواتية أمام خريجي المدرسة 
األهلية للدراس��ة في مختلف الجامعات والتهيؤ لخدمة الوطن والمساهمة 
االيجابية في بنائه، مثنيا على المكانة المرموقة التي تتمتع بها المدرس��ة 
االهلية ش��اكرا جه��ود مدير المدرس��ة وجميع أعضاء الهيئتي��ن التعليمية 

واإلدارية فيها.
وأش��اد بحصول المدرسة األهلية مؤخرا على ترخيص البكالوريا الدولية من 
المؤسس��ة المانح��ة، واس��تعدادها للحصول على االعتم��اد االكاديمي من 

MSA احدى ابرز االعتمادات االكاديمية العالمية.
ومن جهته أش��اد مدي��ر عام المدرس��ة األهلية الدكتور محم��د علي حبيب 
برعاية البروفيس��ور الحواج لحفل التخريج ودعمه الكبير لمس��يرة المدرسة 
وتوجيهه المس��تمر مع حرصه على أن تظل المدرس��ة ف��ي المقدمة دوما، 
الذي رس��م للمدرس��ة رؤية متقدم��ة محلي��ا وعالميا وجعل منها مدرس��ة 

السعادة ألبنائنا الطلبة.
وعب��ر عن اعتزازه بالتمي��ز والتفوق الذي حققه خريج��و الدفعة الثانية من 
طلبة المدرس��ة األهلي��ة موجهًا أس��مى التهاني للطلب��ة الخريجين وأولياء 

أمورهم ومعبرًا عن شكره وتقديره لجميع أساتذة المدرسة وموظفيها.
وألقت كلمة مجلس اآلباء الدكتورة س��مية يوس��ف معبرة عن كل مش��اعر 
التقدير لجهود المدرس��ة إدارة وأس��اتذة وطلبة، وبالنجاحات التي حققتها 

المدرسة رغم الظروف االستثنائية جراء الجائحة.
ووس��ط دفء المش��اعر ودم��وع الفرح عب��ر عدد م��ن آباء وأمه��ات الطلبة 

الخريجي��ن عن مش��اعر المحب��ة والفخر تجاه تمي��ز أبنائهم وجه��ود إدارة 
المدرسة وأساتذتها.

وقدم الخريجتان فرح فاروق وبيان وائل باللغتين العربية واإلنجليزية كلمة 
المتفوقين عبرتا عن مش��اعر فياضة من البهجة والس��رور والشكر لكل من 
كان ل��ه فضل على الخريجين من آباء وأمهات وأس��اتذة، فيما قدم عدد من 
الخريجي��ن مجموعة م��ن الكلمات والفق��رات الفنية واألدبي��ة المعبرة عن 

حبهم للوطن وفخرهم بتخرجهم بتفوق وتميز من المدرسة األهلية.
وجدير بالذكر أن حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المدرس��ة األهلية بعد 
س��نتين من الظروف االستثنائية التي مرت بها المملكة والعالم جاء ليؤكد 
قدرة المدرس��ة على تجاوز الصعوب��ات والعقبات مهما تع��ددت وتنوعت، 
من أجل اس��تمرار العملية التعليمية، وتأدية رسالتها التي تتوافق مع نهج 
مملكة البحرين، وتعليمات قيادتها الحكيمة من أجل العبور إلى مس��تقبل 

مشرق بهمة شبابنا وخريجينا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/19/watan-20220619.pdf?1655615502
https://alwatannews.net/article/1011326
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أفاد عدد من مالك محالت ومتاجر بيع 
ألعـــاب الفيديو اإللكترونيـــة عن ارتفاع 
نســـبة اإلقبال 50 % على شراء أجهزة: 
باليستيشـــن 5 الجديـــدة، إكس بوكس، 
موســـم  بـــدء  مـــع  بالتزامـــن  نينتنـــدو، 
األجهـــزة  وشـــراء  الصيفيـــة،  اإلجـــازة 
كهدايا نجاح للطلبـــة المتفوقين، حيث 
تتـــراوح أســـعار األجهـــزة في األســـواق 
حاليـــا، باليستيشـــن 5 الجديدة، ما بين 
تتـــراوح  فيمـــا  دينـــارا،   262 إلـــى   246
أســـعار أجهـــزة النينتيدو، مـــن 80 و 90 
إلـــى 153 دينـــارا، كمـــا تتـــراوح أســـعار 

أجهـــزة اإلكـــس بوكس مـــن 140 و 149 
إلى 290 دينارا.

وقال عدد من أصحاب المحالت خالل 

حديثهم لــــ “البالد”: إن أســـواق األلعاب 
اإللكترونية تشـــهد إقبـــاالً ملحوظًا منذ 
بدايـــة األســـبوع الجاري فـــي المبيعات 
فبرايـــر  بشـــهر  مقارنـــة   %  50 بنســـبة 
أســـعار  فيـــه  ارتفعـــت  الـــذي  الماضـــي، 
األجهـــزة االلكترونيـــة بنســـب متفاوتة، 
األســـواق  فـــي  توفيرهـــا  شـــح  بســـبب 
الخليجية وتأخر وصول المنتجات من 
اليابان والصين وأميركا جراء تأثيرات 
تداعيات وباء كورونا في بعض الدول. 
مـــن جهتـــه، قـــال غالـــب عبـــدهللا وهـــو 
صاحـــب محـــل لبيـــع وتصليـــح األلعاب 
إن  الحاســـوب،  وأجهـــزة  اإللكترونيـــة 
حلول فصل الصيف واإلجازة الصيفية 
يعتبـــران مـــن كل عـــام موســـمًا لشـــراء 
أنواعهـــا،  بمختلـــف  الفيديـــو  ألعـــاب 
البحرينيـــة  األســـواق  شـــهدت  حيـــث 
منـــذ   %  200 بنســـبة  مرتفعـــًا  إقبـــاالً 
بدايـــات جائحة كورونا؛ بســـبب التباعد 
المنـــازل  فـــي  والجلـــوس  االجتماعـــي 
وقلة تبادل الزيـــارات بين الناس خالل 
العاميـــن الماضييـــن، ممـــا أدى الرتفـــاع 
أســـعار بعـــض أجهـــزة األلعـــاب بســـبب 
قلـــة وجودهـــا فـــي األســـواق وصعوبة 
تأثـــرت  التـــي  الـــدول  مـــن  اســـتيرادها 

بتداعيات انتشار وباء كوفيد 19.
إلى ذلك، قال عقيل وهو صاحب محل 
بيع ألعاب فيديو، إن األسعار انخفضت 
منـــذ مطلع شـــهر يونيو الجـــاري؛ وذلك 
بسبب توفير كميات كبيرة من األجهزة 
اإللكترونية في مخازن المحالت تكفي 
األســـواق حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري، 
وإلغـــاء نظام الحجوزات المســـبقة قبل 

الشراء.
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برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيًا عبر منصات »^« الرقمية 

شـــكا عدد كبير من صيدليـــات المملكة 
جـــراء نقـــص في بخـــاخ قطـــرة األنف 
يســـتخدم  الـــذي  العـــادي  أوتريڤيـــن 
لعـــالج أعـــراض احتقان األنـــف مؤقتًا، 
الفعالـــة  المـــادة  علـــى  يحتـــوي  وهـــو 
تصنـــف  والتـــي  زايلوميتازوليـــن، 
لالحتقـــان  المضـــادة  األدويـــة  ضمـــن 
وتهيـــج الجيوب األنفية والحساســـية 
الموســـمية، وحمـــى القـــش، والرشـــح، 

والزكام.
البخـــاخ  اختفـــاء  “البـــالد”  ورصـــدت 
العـــادي فـــي أكثر مـــن 7 صيدليـــات ما 
بيـــن منطقتـــي المنامـــة ومدينـــة حمد، 
إال أن بخـــاخ أوتريڤيـــن مينثـــول 0.1 
% محـــدد الجرعات متوفـــر في أغلب 

الصيدليات.
وعلل عدد من العاملين في الصيدليات 
الخاصة التي زارتها “البالد” سبب شح 

البخاخ العادي؛ نظرًا لقلة توافر البخاخ 
في أغلب الصيدليـــات الخاصة وكثرة 
اإلقبـــال علـــى الشـــراء فـــي األســـبوع 
الطقـــس  حالـــة  تغيـــر  إثـــر  الماضـــي 
والرطوبـــة  الحـــرارة  معـــدل  وارتفـــاع 
نســـبيًا وتطاير الغبار منـــذ يوم الجمعة 
األســـبوع  بمطلـــع  الجـــاري  يونيـــو   10
الجـــاري، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة معانـــاة 
مرضى الربو وانسداد األنف وأصحاب 

حساسية الجيوب األنفية.
فـــي  اإلفـــراط  مـــن  األطبـــاء  ويحـــذر 
اســـتخدام أوتريڤين لمـــدة تزيد عن 5 
أيـــام، حيث إن كثرة االســـتعمال تؤدي 
لمشـــاكل صحية منها االحتقان المزمن 

في البطانة المخاطية لألنف.

يناقـــش مجلـــس بلـــدي المحـــرق فـــي 
اجتماعه المقبـــل طلب بلدية المحرق 
لطـــرح  الموافقـــة؛  علـــى  الحصـــول 
مزايـــدات عامـــة وداخليـــة لعـــدد مـــن 
المشاريع المستقبلية التي تساهم في 
اســـتغالل األراضي الشـــاغرة وتشمل 
حديقـــة الكازينـــو والحديقـــة المعلقة 

وممشى قلعة عراد.

 حديقة الكازينو

بجـــزء  االنتفـــاع  المزايـــدة  وتتضمـــن 
مـــن حديقـــة الكازينـــو، حيـــث تحـــدد 
إجمالـــي المـــدة المطلوبـــة للعقـــد بــــ 5 
ســـنوات، وإعادة تأهيل الملعب القائم 
فئتـــي  ليخـــدم  وتشـــغيلة  وصيانتـــه 
األطفال والناشـــئة، وتأجيره برســـوم، 
وإنشـــاء ملعـــب آخـــر جديـــد بالقـــرب 
منـــه، وتحديـــد أوقات عمـــل المالعب 

بالتنسيق مع المجلس البلدي.
وتضمنت االشـــتراطات إنشاء مكتب 
إداري أو محل تجاري بنشـــاط مرتبط 
بالحديقـــة أو مرافـــق عامـــة بنســـبة ال 
تتعـــدى 5 % مـــن المســـاحة األرضيـــة 
المنتفـــع بها، وشـــملت المزايدة صيانة 

وتصليح دورات المياه العامة وتوفير 
خدمة دخول المرفـــق الصحي مقابل 
مبلغ رمزي، وتوفير االمن والحراســـة 
بحدود المســـاحة المنتفع بها، والقيام 
باعمال الصيانة الدورية فيها، وسداد 
للمســـاحة  والمـــاء  الكهربـــاء  فواتيـــر 

ذاتها. 

ممشى قلعة عراد 

وتتضمن المزايـــدة الداخلية االنتفاع 
بجـــزء من ممشـــى قلعة عـــراد، ومدة 
العقد 10 ســـنوات بعد أخذ الموافقات 
مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
التخطيـــط  هيئـــة  مـــع  والتنســـيق 
العمراني، واستثمار الواجهة البحرية 
بالجـــزء الجنوبي من الممشـــى، وذلك 
لعمـــل محالت على أســـاس غير ثابت 

بتصاميم عصرية ألنشطة تجارية. 
وتتضمن اشـــتراطات المزايدة القيام 
بجميع أعمال الصيانة الدورية لجميع 
العناصر اإلنشـــائية بالممشى، وصيانة 
األلعـــاب العامة وتركيب ألعاب خاصة 
برســـوم وبمســـاحة ال تتجـــاوز 1000 
متـــر مربـــع، فضال عـــن إنشـــاء مكتب 
إداري أو مجل تجاري بنشـــاط مرتبط 
بالحديقـــة بنســـبة ال تتعـــدى 5 % من 

إلـــى  باإلضافـــة  األرضيـــة،  المســـاحة 
صيانـــة الحمامـــات العامـــة والحفـــاظ 
علـــى نظافتها بشـــكل يومـــي وتوفير 
خدمـــة دخول المرفق الصحي بمقابل 
100 فلـــس، مـــع ســـداد  مبلـــغ رمـــزي 
والزراعـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  فواتيـــر 
والتشجير حســـب المواصفات العامة 

للعناية بالزراعة التجميلية.

الحديقة المعلقة 

وفيما يخص االســـتثمار في الحديقة 
المعلقـــة، حيث تبلـــغ المـــدة المطلوبة 
للعقد 10 سنوات، فتتضمن اشتراطات 
المزايـــدة فيها إعـــادة تأهيل الحديقة 
العامـــة  األلعـــاب  وصيانـــة  المعلقـــة، 
ودورات الميـــاه، وفـــرض رســـوم علي 

المرفق الصحي مقابل 200 فلس.
كمـــا تتضمـــن توفير االمن والحراســـة 
للحديقـــة والتشـــجير والقيـــام بجميع 
لجميـــع  الدوريـــة  الصيانـــة  أعمـــال 
العناصر االنشـــائية بالممشـــى واالنارة 

والسور واالرضيات والكراسي. 
كما تشمل اشـــتراطات المزيداة سداد 
والمـــاء،  الكهربـــاء  اســـتهالك  فواتيـــر 
وتأجيـــر مواقف الســـيارات والكشـــك 

وتوفير العاب خاصة برسوم رمزية.

صيانة دورات المياه والتشجير واإلنارة من ضمن المشروعات

طرح الحديقة المعلقة والكازينو وممشى عراد لالستثمار

اختفــاء أوتريفيــــن من الصيــدليــات

بخاخ أوتريفين

المحـــرق  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  قـــال 
إبراهيـــم الجـــودر إنـــه تـــم إبـــرام عقد 
اســـتثمار مواقـــف الســـيارات بحديقة 
لعقـــود  الخيـــر  شـــركة  مـــع  الكازينـــو 
السمســـرة الســـلعية لالنتفاع بمواقف 
حديقة الكازينو لغرض إدارة وتشغيل 
 3 لمـــدة  وذلـــك  الســـيارات  مواقـــف 

ســـنوات من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 
2023 شاملة فترة سماح 6 أشهر.

وبين المدير العام أنه تم التنســـيق مع 
عضو الدائرة حسن الدوي فيما يخص 
الموافقـــة علـــى إقامة مالعـــب “بادل” 
على مواقف سيارات حديقة الكازينو 
وإنـــه ســـيتم طرح جـــزء مـــن حديقة 

الكازينـــو في مزايـــدة داخلية تتضمن 
التزامات تتناسب مع حجم المشروع 
مع إبقاء المواقف على وضعها حسب 
غـــرض االنتفـــاع المبـــرم فـــي العقـــد، 
وعليـــه يتوجب على صاحب الشـــركة 
تقديم العطاء في حين طرح المزايدة 

بحسب اإلجراءات المتبعة.

طرح جزء من الحديقة إلقامة مالعب “بادل”

تمديد عقد استثمار “باركات” حديقة الكازينو

أكـــد رئيـــس بعثـــة مملكة البحريـــن للحج 
الشـــيخ عدنـــان القطـــان أن أســـعار الحج 
فـــي البحريـــن مقارنـــة بدول الجـــوار تعد 
أســـعارا معقولـــة. وأشـــار إلـــى أن أعـــداد 
كافـــة  إدخـــال  وتـــم   اكتملـــت  الحجـــاج 
بياناتهم في نظام الحج البحريني. وذكر 
أنـــه المســـار اإللكترونـــي الســـعودي ُفتح 
لكافة الحمالت وفـــي الوقت الحالي يتم 
إدخال كافة البيانـــات ودفع كامل المبالغ 
المطلوبة تمهيدا لطباعة تصاريح الحج.

وأوضح لــ “البالد” أن المصاريف الجديدة 
تذهب للتأمين الصحي الذي يقدر بـ 109 

رياالت سعودية.
وفـــي ســـياق متصل، أكـــد ارتفاع أســـعار 
الحج ســـببها موجة ارتفاع األســـعار التي 
تجتـــاح العالم بســـبب الظـــروف العالمية 
واالقتصاديـــة، وبال شـــك فـــإن الخدمات 
ســـتتأثر  والطيـــران  واإلعاشـــة  كالســـكن 
بذلـــك، بيد أنها تبقـــى معقولة وفي ضوء 
“الكوتـــا”، يذكر أن نصيب مملكة البحرين 

هذا العام 2094 حاجًا فقط.

إدخال المعلومات

مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي لحملة 
أعـــداد  إن  الكاظـــم  محمـــود  الكاظـــم، 
الحجاج اكتملت و”كوتا” البحرين حسب 

ما وصل من البعثة تم استخدامها.
وأوضح أن عملية إدخال بيانات الحجاج 

في المســـار اإللكتروني بدأت قبل أسبوع 
المســـتجدات  بعـــض  أن  مردًفـــا  واحـــد، 
واجعتهم وتحديدًا فيما يتعلق بشهادات 
االحتياجـــات  جانـــب  إلـــى  التطعيـــم 
بخصـــوص  وأضـــاف:  المســـتحدثة. 
المصاريف الجديدة فالشـــريحة الخاصة 
بالحـــاج ارتفع ســـعرها هذا العـــام مقارنة 

االرتفـــاع  أن  وذكـــر  الســـابقة.  باألعـــوام 
الحاصل انعكس بشـــكل كبير على تكلفة 
الحـــج مـــن ناحيـــة ســـعر الشـــريحة التي 
تتوفـــر فيهـــا خدمات إضافية هـــذا العام.  
وفيما يتعلق بالســـكن في مكـــة المكرمة، 
فأوضح الكاظم أن األسعار أخذت منحى 
االرتفـــاع بســـبب أن أكثـــر الفنـــادق التـــي 
بإمكانها أن تستوعب مجموعات صغيرة 
كانـــت قليلـــة. وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لحملة الكاظم بأن أكثر الحمالت اضطرت 
أن تتوجـــه لفنـــادق طاقتها االســـتيعابية 
عالية ولكن بحكم العـــدد القليل للحجاج 
الســـعر زاد.واختتم أن القـــرار الذي صدر 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــذي 
نـــص فـــي مضمونـــه بتشـــغيل 50 % من 
انعكـــس  للفنـــادق  االســـتيعابية  الطاقـــة 
علـــى ارتفاع تكلفة الســـكن وتكلفة الحج 

بالنسبة للفرد.

الغالء العالمي يرخي ظالله على كلفة الخدمات... القطان لــ“^”:

أسعار حمالت الحج البحرينية “معقولة”

القطان متفقداً خيام حجاج البحرين )صورة أرشيفية(

طالب عدد من الفنيين والفنيات اإلداريات 
العاملين فـــي المـــدارس الحكومية، وزارة 
التربيـــة والتعليـــم بســـرعة النظـــر فـــي أن 
يتم منحهم وصفًا وظيفيًا أسوة بزمالئهم 

الموظفين المنضوين تحت الوزارة.
وقالـــوا فـــي تصريحـــات لـ”البـــالد” إن عددًا 
من المسؤولين في الوزارة عقدوا اجتماعًا 
الفنييـــن  جميـــع  مـــع   ،2019 العـــام  فـــي 
اإلدارييـــن وتـــم تقديـــم وعـــود لهـــم حينها 
بأنه ســـيتم ترقية جميع من يحمل شهادة 

البكالورويـــس إلى وظيفة معلم، والســـيما 
بعـــد الشـــح الكبير فـــي عـــدد المعلمين في 
المـــدارس إثر خروجهم للتقاعد االختياري 
الـــذي تم إقـــراره قبل نحو عاميـــن. ولفتوا 
إلـــى أنـــه تـــم اإليفـــاء بالوعـــد الـــذي قطعه 
المســـؤولون وتم تغيير مسمى نحو 80 % 
من الفنييين والفنيات اإلداريات الحاملين 
للشهادة الجامعية لوظيفة معلم، فيما بقي 

نحو 20 % منهم على وضعهم الحالي.
وأكدوا أن بقاءهم على هذه الحال دون أن 
يتـــم إلحاقهم بالوصف الوظيفي المطلوب 
رهينـــة  ويكونـــون  لالســـتغالل  يقودهـــم 

ألهـــواء ومزاجيـــة بعض مدراء المدرســـة، 
كما هـــو الحال في عدد مـــن المدارس عبر 
إســـناد مهام جديـــدة إليهم كل مرة وتكون 

خارج اختصاصاتهم.
وبســـؤال عن أهـــم االختصاصات الخارجة 
عن مهامهم المســـندة إليهم من قبل هؤالء 
المـــدراء، قالوا إنها تتمثل في الطلب منهم 
الحضـــور فـــي الحصص ومالزمـــة الطالب 
في حال غيـــاب المعلميـــن والمعلمات، كما 
ذكروا أنه ُطلب منهم أخيرًا العمل مناوبين 
علـــى  لإلشـــراف  الصيفيـــة  الفتـــرة  خـــالل 

تسليم الكتب للمدارس.

لترقيتهم إلى وظيفة معلم أو أخصائي بيانات

زادت 200 % في العامين الماضيين بسبب “التباعد”

الفنيون اإلداريون بالمدارس يطالبون بمنحهم وصفًا وظيفيًا

الصيف والتفوق يرفعان مبيعات ألعاب الفيديو 50 %

ليلى مال اهلل
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البحرين حليف إستراتيجي لواشنطن ودولة راعية للسالم

نائب رئيس وزراء سلوفاكيا يشيد بالتجارب التنموية للبحرين

نتائج مشّرفة لدمج طلبة التوحد في “اإلعدادية”

البحرين تجاوزت اآلثار السلبية للجائحة على سوق العمل

زينل وباربرا ليف: نتطلع لنتائج إيجابية لقمة الرياض مع بايدن

وزير “البلديات والزراعة”: استمرار تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

اّطلع على تجربة مدرسة أم كلثوم... النعيمي:

جودو تشيد بالشراكة الفاعلة بين البحرين و“الدولية للهجرة”... وزير العمل:

فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
الشـــراكة  أهميـــة  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت 
اإلستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية، وما تشهده 
من عالقات تعاون متنامية سعيًا لتحقيق 
التطلعات المشـــتركة، مشـــيرة إلـــى الدعم 
النيابـــي لالتفاقيـــات ومذكـــرات التعـــاون 
والتفاهم بين البلدين في جميع المجاالت 
خاصـــة االقتصادية والسياســـية واألمنية 

والدفاعية.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع فـــي العاصمـــة 
مســـاعدة  مـــع  )واشـــنطن(،  األميركيـــة 
وزيـــر الخارجيـــة لشـــؤون الشـــرق األدنى 
بالواليات المتحـــدة األميركية باربرا ليف، 
وبحضـــور ســـفير البحريـــن لـــدى الواليات 
المتحـــدة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
خليفـــة، حيث بحث اللقاء ســـبل توظيف 
التعـــاون البرلمانـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
وأميـــركا، وتعزيـــز التنســـيق فـــي الملفات 
يخـــدم  وبمـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 

مصالح البلدين الصديقين.
وأشـــارت رئيســـة النواب إلى أن مســـتوى 
العالقـــات الوثيقة بين البحريـــن وأميركا، 
وفـــي ظل الحركة االســـتثمارية المتبادلة، 
والتعـــاون االقتصادي، واتفاقيـــة التجارة 
الســـياحي،  النشـــاط  وعـــودة  الحـــرة، 
عبـــر  تســـهيالت  إيجـــاد  معـــه  يســـتدعي 
علـــى  المســـبق  الحصـــول  مـــن  اإلعفـــاء 
المتحـــدة،  للواليـــات  الدخـــول  تأشـــيرة 

والطلبـــة  والتجـــار  للمســـتثمرين  خاصـــة 
البحرينييـــن، مؤكدة أن ذلك يخدم مســـار 

العمل المشترك بين البلدين.
وتطـــرق الحديـــث بيـــن الطرفيـــن لألبعاد 
األميركيـــة  العربيـــة  بالقمـــة  المرتبطـــة 
المملكـــة  تســـتضيفها  التـــي  المشـــتركة، 
العربية الســـعودية الشـــقيقة في السادس 
عشر من يوليو المقبل، ضمن زيارة رئيس 
لمنطقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

الخليج العربي، حيث أكد الطرفان أهمية 
القمـــة، باعتبارهـــا فرصة لتعزيز القواســـم 
المشـــتركة، وتوســـعة أطـــر التعـــاون الذي 
ينطلـــق مـــن االحتـــرام والثقـــة المتبادلـــة، 
مصالـــح  تخـــدم  بتصـــورات  والخـــروج 

الجميع.
من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية 
لشـــؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة 
األميركيـــة باربرا ليـــف أن مملكة البحرين 
تعد حليفًا إستراتيجيًا للواليات المتحدة، 
الدولـــي،  المجتمـــع  فـــي  فاعـــالً  وعنصـــرًا 
عبـــر مـــا تقـــوم به مـــن جهود داعمـــة ألمن 
واســـتقرار منطقـــة الشـــرق األوســـط، وما 
تلعبه من دور محوري في إشـــاعة السالم 

بين الدول والمجتمعات.
وأشـــارت إلى أن الواليـــات المتحدة تنظر 
لمملكـــة البحرين باعتبارها داعية للســـالم 
فـــي العالـــم، وحاضنـــة للتنـــوع الفريد بين 
األديـــان والطوائـــف واألعـــراق المختلفـــة، 
وراعيـــة للتعايـــش الدينـــي، ودولة ناهضة 

بناء على مؤشرات التنمية.

جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  نائـــب  غـــادر 
ســـلوفاكيا ســـتيفن هولي والوفد المرافق 
لـــه بعد زيـــارة لمملكة البحرين اســـتغرقت 
3 أيـــام اطلـــع خاللها علـــى تجربـــة مملكة 
البحريـــن فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت منهـــا 
والعمـــل  الحضريـــة  والتنميـــة  التخطيـــط 
البلـــدي. والتقـــى الوفـــد الســـلوفاكي فـــي 
زيارته لمملكة البحريـــن ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ونائب 
البنيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  التحتيـــة 
خليفة، ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك، 
ووزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
آمنـــة الرميحـــي، ورئيـــس جهاز المســـاحة 
مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ 

ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، والرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة محمد القائد، كما التقى عددا 
من مســـؤولي الحكومة. وكان في مقدمة 
مودعـــي الوفد الســـلوفاكي وائـــل المبارك 
الذي شـــدد على اســـتمرار تعزيز العالقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين في شـــتى 
المجـــاالت، وبما يتوازى مـــع رؤية البلدين 

الصديقيـــن في تحقيق التنميـــة العمرانية 
والحضرية المستدامة، وينسجم مع أعلى 
المعاييـــر الدولية في مجـــاالت التخطيط 
العمراني والعمل البلدي. من جانبه، أعرب 
نائـــب رئيـــس وزراء جمهورية ســـلوفاكيا 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
اهتمـــام ســـموه بتعزيز عالقـــات الصداقة 

والتعـــاون بين البلدين بما يحقق المصالح 
لمملكـــة  تمنياتـــه  عـــن  المشـــتركة، معربـــا 
كمـــا  واالزدهـــار،  التقـــدم  دوام  البحريـــن 
تقدم بالشـــكر الجزيل الـــى حكومة مملكة 
البحرين على حسن الضيافة واالستقبال، 
مشيدا بتجارب مملكة البحرين في شتى 

المجاالت التنموية والحضارية.
وكان الوفـــد الســـلوفاكي قد ضـــم كال من 
نائـــب رئيـــس وزراء جمهورية ســـلوفاكيا 
ســـتيفان هولي، ورئيس هيئـــة التخطيط 
الخـــاص والبنـــاء مارتـــن هيبكـــي، وأميـــن 
عـــام الهيئـــة للتخطيـــط الخـــاص والبنـــاء 
فيكتـــور أوكاي، ومستشـــار نائـــب رئيـــس 
وزراء جمهورية سلوفاكيا بافول كرازس، 
ودانييال هيلســـيكوفا من إدارة التخطيط 
واالســـتراتيجيات بمكتـــب نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء، وســـوزانا كارلوفســـكا من مكتب 
الـــوزراء، وســـفير  رئيـــس مجلـــس  نائـــب 
جمهورية ســـلوفاكيا لـــدى مملكة البحرين 

إيغور هايدوسك.

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
االحتياجـــات  ذوي  دمـــج  سياســـة  أن 
الخاصـــة القابليـــن للتعّلـــم فـــي المدارس 
الحكومية مستمرة في نتائجها المشرفة 
علـــى صعيد مختلف الفئـــات، ومن أهمها 
اضطـــراب التوحـــد، إذ تعـــد تجربة دمج 
هـــذه الفئة ضمن أبرز التجارب التعليمية 
الناجحـــة بمملكـــة البحريـــن، والتـــي تـــم 
االنتقال بهـــا إلى المرحلة اإلعدادية، بعد 

تميزها في المرحلة االبتدائية.
جـــاء ذلك لدى زيارته مدرســـة أم كلثوم 
اإلعدادية للبنات، والتي تعد أول مدرسة 
مطبقة لدمج فئة اضطراب التوحد على 

مســـتوى المرحلة اإلعدادية بنات، حيث 
اّطلـــع على تجربتها في هذا المجال، منذ 

تدشـــينها مطلع العام الدراســـي المنصرم 
2021/ 2022، مـــن خالل تخصيص صف 

طالبـــات،   5 يضـــم  الفئـــة،  لهـــذه  خـــاص 
بإشراف 3 معلمات مؤهالت.

إلحـــدى  نمـــوذج  علـــى  الوزيـــر  واّطلـــع 
برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــات  الطالبـــات 
الدمـــج، والتـــي حققت تطـــورا الفًتا في 
فتـــرة قياســـية، وخاصـــة فـــي مهـــارات 
اللغتين العربيـــة واإلنجليزية، وذلك في 
ظل البيئة النموذجية التي يوفرها صف 
التوحد، من حيث تقســـيمه إلى عدد من 
األركان المراعيـــة لقـــدرات واحتياجـــات 
الطالبات، والمخصصـــة للعمل الجماعي، 
والتدريـــس الفردي، والعمـــل االعتمادي، 
والقـــراءة، مـــع توفير األلعاب والوســـائل 

التعليمية الالزمة في كل ركن.

أكد وزير العمل جميل حميدان، أن مملكة 
البحرين تجاوزت اآلثار الســـلبية للجائحة 
علـــى ســـوق العمـــل والمجتمع عبـــر ضمان 
اســـتقرار القوى العاملة في الشركات، من 
خـــالل حزمة مـــن المبادرات التـــي نفذتها، 
مشـــيرًا إلى نظـــم الحماية االجتماعية في 
المملكـــة والـــذي ســـاهم بشـــكل فعـــال في 
حماية األفراد واألســـر مـــن انعدام الدخل 
وضمـــان اســـتمرار المســـتوى الالئـــق مـــن 

المعيشة.
التـــي  العمـــل الجهـــود  واســـتعرض وزيـــر 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بذلتهـــا 
المحافظـــة علـــى اســـتقرار ســـوق العمـــل 
 ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  بفتـــرة 
والمبـــادرات التي تـــم تنفيذها ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي ومـــا تـــم مـــن جهود 
حكوميـــة ووطنية للحفاظ على اســـتقرار 
المترتبـــة  اآلثـــار  وتجـــاوز  العمـــل  ســـوق 

عليهـــا، حيـــث ســـاهمت تلـــك الجهـــود في 
الحد مـــن التســـريحات العمالية، وضمنت 
توفيـــر مزيـــد مـــن الوظائـــف النوعيـــة في 
ســـوق العمل. جـــاء ذلك لـــدى لقائه المدير 
اإلقليمي للشرق واألوسط وشمال إفريقيا 
بالمنظمـــة الدولية للهجرة، كارميال جودو، 

بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.
كما لفت حميدان إلى أبرز المبادرات التي 
قامت بهـــا مملكة البحريـــن لحماية القوى 
العاملـــة خالل فتـــرة جائحـــة “كوفيد 19” 
واإلجراءات التي قامت بها لضمان توفير 

بيئـــة العمـــل الصحيـــة واآلمنـــة والحيـــاة 
الكريمـــة لجميـــع األفـــراد والمقيميـــن فـــي 
مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا حـــرص المملكة 
بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم، والتوجيهات المســـتمرة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، علـــى ضمـــان رعايـــة حقـــوق 
األفـــراد والمســـاواة بيـــن مختلف شـــرائح 
المجتمـــع، فضالً عن تعزيز التزام البحرين 

باالتفاقات والمعاهدات الدولية.
 من جانبها، أشادت كارميال جودو بجميع 
اإلجراءات التي قامت بها مملكة البحرين 
فـــي فتـــرة الجائحـــة، مثنية علـــى الجهود 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
للمحافظـــة علـــى حقـــوق القـــوى العاملـــة 

ومكافحة التمييز.
كمـــا أثنـــت جـــودو علـــى تصـــدر المملكـــة 
للفئـــة األولى فـــي تقريـــر وزارة الخارجية 
االتجـــار  مكافحـــة  عـــن  األميركيـــة 
باألشـــخاص، منوهة بالشراكة الفاعلة بين 
البحرين والمنظمة الدولية للهجرة، معربة 
عـــن تطلـــع المنظمـــة إلـــى تعزيـــز التعاون 
الفنـــي مع مملكـــة البحرين بمـــا يتيح لكل 
الـــدول األعضاء فـــي المنظمة االســـتفادة 
مـــن اإلجراءات التي تقـــوم بها في مجال 
وضمـــان  العمـــل  ســـوق  اســـتقرار  حفـــظ 
لجميـــع  العمـــل  فـــي  األساســـية  الحقـــوق 

األفراد.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل

جانب من لقاء رئيسة مجلس النواب مع مساعدة وزير الخارجية

نائب رئيس وزراء سلوفاكيا غادر البحرين بعد زيارة استغرقت 3 أيام

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

لرعايـــة  البحريـــن  جمعيـــة  أطلقـــت 
مرضى الســـكلر شـــعارها لعـــام 2022: 
“نحُن We”، في اليوم الدولي للتوعية 
بالخليـــة المنجليـــة “الســـكلر” الموافق 
19 يونيـــو من كل عـــام، والذي يحمل 
معاني العزيمة واالستمرار في طريق 
النجـــاح والتميـــز، ويعبر عـــن محاربي 
الخليـــة المنجليـــة كجماعـــة تملك من 
والتعريـــف  العاليـــة،  والقيـــم  اإلرث 
بمحاربي الخليـــة المنجلية كمجموعة 
عـــن  بعيـــًدا  وناجحـــة  جـــًدا  قويـــة 
صـــورة الضعف التـــي يتخيلها البعض 

لمحاربي السكلر.
وبالتزامـــن مـــع شـــعار “نحـــن”، أعلنت 
الجمعيـــة أنهـــا فـــي طـــور العمـــل على 
والمهنـــي  الوظيفـــي  للتميـــز  درع 
لتكريم محاربي الســـكلر في البحرين 

المتميزين في مواقع عملهم.
مـــن جهته، أكـــدَّ األمين العـــام لجمعية 
البحرين لرعاية مرضى الســـكلر زكريا 
هويتنـــا  عـــن  تعبـــر  “)نحـــن(  الكاظـــم 
وقيمتهـــا، نحن قررنا النجـــاح مًعا يدا 
بيـــد وبـــرؤى موحـــدة، نحـــن نشـــارك 
المؤسسة الصحية في تطوير الرعاية 

الصحية”.
وأكـــدَّ الكاظـــم أن البحريـــن أصبحـــت 
اليـــوم تقـــود العالم فـــي رعاية مريض 
الســـكلر وتؤثـــر فـــي حيـــاة 27 مليون 
فـــرد مصاب بالســـكلر حـــول العالم، إذ 
أثمـــر الدعـــم المتواصـــل مـــن القيـــادة 

الرشـــيدة والحكومة الموقرة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، بأن تكون التجربة 
البحرينيـــة نموذًجـــا يتـــم استنســـاخه 
فـــي دول العالم لما حققتـــه من نجاح 
على مختلف األصعدة، ال ســـيما الدور 
الريادي في تحفيز صناع الدواء على 
إنتـــاج أدوية جديدة بعـــد انقطاع دام 
عشرين عاما، حيث أصبحت البحرين 
الدولة الثانية في العالم بعد الواليات 
توفيـــر  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
كريزانليزومـــاب  دواء  واســـتخدام 
بعـــد توجيه ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء الداعـــم األول لمريض الخلية 
فـــي البحريـــن، مختتمـــا حديثـــه بأننا 
نفخر بما تميز به أبناؤنا من تفوق في 
التعليم، وما حققـــه كثير من محاربي 

السكلر في مجال ريادة األعمال.

استحداث درع للتميز الوظيفي والمهني لتكريم محاربي السكلر

التشكيل الوزاري الجديد
Û  لــم يكــن فــي مقدور التوقعــات أن تضع الحصان أمــام العربة، فالتغيير

الوزاري جاء سريًعا، ولم تكن التكهنات أكثر ذكاء من قيادتنا الحكيمة 
التــي قامت بتشــغيل ماكينة التغيير لتمضــي عربة الوطن نحو الهدف 

المنشود بخطى فائقة الجودة والسرعة واإلتقان.
Û  ،ربمــا تكــون المرحلــة فــي أشــد االحتياج لوجــوه جديدة، لدماء شــابة

لطاقــات حركــة مــن نــوع آخــر، وربمــا يكــون التشــكيل الــوزاري الــذي 
أســعدنا جميًعــا يصــب في االتجاه الصحيح؛ نظــًرا ألن عجلة الحياة ال 
تتوقف عند اسم، أو مرحلة، أو وجوه بعينها، وأن مستقبل األجيال ال 
يخضع لصيرورة ال تتحرك إال باستلهام العبر والدروس، لكن األكيد أنه 
العالــم الحديــث، ذلــك الخطاب األممي الــذي يناجي ثــورة المعلومات، 

وتكنولوجيا اإلمكان، وشفافية األشياء.
Û  ،مــن هنــا نجــد أن القــرار الحكيــم للقيــادة قــد اســتبق كل شــيء تقريًبا

لــم ينتظــر النتخابات المجلس النيابي القــادم حتى يتم إجراء التغيير 
الوزاري الشــامل، فجاء بهذا اللفيف الملفت لالنتباه من وجوه جديدة 
شــابة، ومن مشــاركة هي األكبر للمرأة في مجلس الوزراء، وبتشــكيلة 
تجاوزت االعتبارات التقليدية في االختيار، وركزت جل اهتمامها على 

التقاط الكفاءات، والخبراء المتجددة، والعقول المتحررة المتفكرة.
Û  صحيــح أن المجلــس الســابق قــد أعطى الكثيــر، وصحيــح أن القامات

التــي خرجــت من الــوزارة الجديدة كان لها أكبر األثر في إدارة شــئون 
الدولــة وهــي تمر بأكثر مــن عنق زجاجة تاريخي، لكــن الصحيح أيًضا 
أن الوجــوه التــي تم اختيارها لتتولى إدارة شــئون الوزارات باختالف 
حقائبهــا، وعلــى تنــوع مراميهــا، فإنهــا جــاءت لتحاكــي حاجــات ملحة 

أهمها وأكثرها مواءمة:
Û  األفــق لهــذا  لمــا  وذلــك  المســتدامة  للتنميــة  وزارة  اســتحداث  أواًل: 

التنمــوي الجديــد مــن أهمية فــي مقابلة الحاجات مــع اإلمكانات، وفي 
إدارة شــئون المترافقــات مع عمليــة التنمية االقتصاديــة واالجتماعية 
وضــم البيئــة الصالحــة، والكــوادر البشــرية الفاعلة، لكي يتحقــق للنمو 

استدامته، وللرخاء المستهدف طموحاته.
Û  ثانًيــا: اســتحداث وزارة للســياحة ووزيــرة شــابة لهــذه الحقيبــة التــي

أراها ثقيلة إســوة بأهمية القطاع الســياحي ودوره في تعظيم التنويع 
المرتقــب لمصــادر الدخــل وإيجــاد الحلــول الناجعة لمشــكالت وقضايا 
هــذا القطــاع المهــم خاصــة تلــك التــي ظلــت عالقــة طــوال الســنوات 

الماضية.
Û  ثالًثا: التركيز على اإلدارة كـفن وعلم وثورة في األداء أكثر من اهتمام

الحقائــب الوزاريــة بشــئون المهنة التــي تطورت عبر الســنين ومازالت 
تحتاج إلى إدارة وكياسة وخبرة في االرتقاء بالمنظومة.

Û  رابًعــا: فصــل وزارة العمــل عــن التنميــة االجتماعيــة؛ نظــًرا للحاجــات
المتعاظمــة لــكل قطــاع، وألهميــة منــح االســتقاللية ألي منهمــا حتــى 

يحقق أهدافه بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
Û  إن حكمــة عاهــل البــالد المفدى حضــرة صاحب الجاللــة الملك المعظم

حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه وولي عهده رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا ورعــاه فــي إجــراء هــذا التغييــر الشــامل إنمــا يؤكــد مجموعــة من 
الرســائل والــرؤى التــي كان البــد مــن التعاطــي معهــا قبــل االنتخابــات 

النيابية القادمة:
Û  الرسالة األولى: أن يكون لدينا من الوجوه الشابة والدماء الجديدة ما

يستطيع التناغم مع تحديات المرحلة القادمة.
Û  الرســالة الثانيــة: أن يكــون للمــرأة البحرينيــة دور محــوري فــي إدارة

شئون الحقائب الوزارية المختلفة بتعيين أربع وزيرات دفعة واحدة.
Û  الرســالة الثالثــة: اســتحداث الــوزارات التــي تدخــل ضمن مــا يمكن أن

نطلــق عليــه بشــجاعة القــرار وحصافــة االختيــار لمواجهــة المتغيرات 
الكونية التي تحيط بنا من كل حدب وكل صوب.

Û  أمنياتنا أن يتحقق المراد للبالد والعباد، وأن يوفق هللا سبحانه قادتنا
في تحقيق طموحات وآمال شعبنا، وفي الوفاء باحتياجاته المتعاظمة 

وآماله الممتدة،. إنه سميع مجيب، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبداهلل الحواج

زكريا الكاظم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499619031602.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4996/bahrain/763189.html
https://albiladpress.com/news/2022/4992/bahrain/762599.html
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3000 مريض يتعالج في الخاص 
وحالتهم الصحية مستقرة 

كشــفت المستشــفيات الحكوميــة عــن عــدد مجمــوع األســرة بمركــز 
أمــراض الــدم الوراثيــة بمجمــع الســلمانية الطبــي البالــغ عددهــا 135 
ســريرا منهــا 42 ســريرا لإلنــاث و90 للذكور، بينها 65 ســريرا للمنومين 
بالمجمع الطبي، إضافة إلى 17 ســريرا في قســم الحاالت المســتعجلة 
غيــر الطارئــة لمرضــى الســكلر، فيمــا يتكــون الــكادر الصحــي بمركــز 
نفســي  طــب  واستشــاري  استشــارَيين  مــن  الوراثيــة  الــدم  أمــراض 
واحدا، 4 رؤساء أطباء مقيمين و5 مقيمين و10 أطباء في العيادات 
المتخصصــة، بينما بلغ عدد اختصاصيي التمريض 87 ممرضا، ومنهم 
واحــد متخصــص في الدعم النفســي، ومنســق واحــد للرعاية ورئيس 

تمريض واحد، و5 ممرضين مساندين، 4 مشرفي تمريض.

فحص الزواج 
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد 
ظهـــر  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 
يـــوم الخميـــس 15 يونيـــو الجاري 
قبيل يـــوم “الســـكلر” العالمي الذي 
يونيـــو   19 اليـــوم  هـــذا  يصـــادف 
مـــن كل عـــام، اســـتعرض األطبـــاء 
جهـــود  للصحافـــة  المتحدثـــون 
االرتقاء بالرعاية الصحية لمرضى 
الســـكلر فـــي فترة 35 عاًمـــا، إذ تم 
وحـــدة  إنشـــاء   1984 العـــام  فـــي 
أمـــراض الدم الوراثية بالســـلمانية 
وإطالق برنامج مكافحة األمراض 
الوراثيـــة، وفـــي العـــام 1993 تـــم 
التشـــريع إللزاميـــة فحـــص ما قبل 
الزواج لمكافحة األمراض المزمنة 
افتتـــاح  تـــم   2012 العـــام  وفـــي 
عيادة لعالج األلم المزمن، وبالعام 
عـــن  التواصـــل  تعزيـــز  تـــم   2013
طريـــق الخط الســـاخن عبر منصة 
 5000 مـــع  الواتســـاب  التواصـــل 
مريض ســـكلر في المملكة، وخالل 
مركـــز  تأســـيس  تـــم   2014 العـــام 
متخصص ألمراض الدم الوراثية، 
زيـــارات  تمـــت   2015 وبالعـــام 
خـــالل  مـــن  الخـــارج  مـــن  خبـــراء 
طـــرح برنامج الطبيب الزائر، وفي 
العـــام 2016 تم إجـــراء عملية نقل 
واســـتبدال الـــدم عبـــر جهـــاز طبي 
متطور، وفي العام 2018 تم طرح 
برنامـــج التطبيب عـــن ُبعد وخالل 
عام 2020 تم إقامة العشـــرات من 
الورش التدريبية للطواقم الطبية 
 2021 العـــام  والتمريضيـــة، وفـــي 
تـــم توفيـــر دواء “كريزانليزوماب” 
الســـريرية  بالتجـــارب  والمباشـــرة 
بعـــد  الســـكلر  مرضـــى  لعـــالج 
توجيهات وأمر من لدن سمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار األطباء إلى استفادة 5000 
مريـــض مـــن خدمـــة التواصل من 
خالل االســـتقبال والـــرد على أكثر 
من نصف مليون استفســـار، حيث 
بلغـــت نســـبة نقل واســـتبدال الدم 
300 % أســـبوعًيا مقارنـــة بالنظام 
الســـابق، فيمـــا بلغـــت نســـبة نظام 
فـــي   %  94 ُبعـــد  عـــن  التطبيـــب 
العـــام 2021 من خدمات العيادات 
وحـــازت  التخصصـــات  المتعـــددة 
علـــى رضـــا المرضـــى مـــن خدمات 
العيـــادات، وبلغـــت نســـبة تطويـــر 
عالج األمراض المزمنة 35 % من 
خـــالل تحويل المرضى من الحقن 

إلـــى الجيـــوب، ممـــا أدى ذلـــك الى 
استقرار نسبة استشعارهم باآلالم 
اليوميـــة، حيـــث انخفـــض معـــدل 
وفيات مرضى فقـــر الدم المنجلي 
)السكلر( 42 % بحسب إحصاءات 
مركـــز االتصـــال الوطنـــي مقارنـــة 
بين األعوام مـــن 2012 إلى 2016 

و2017 إلى 2021.
ورًدا علـــى ســـؤال “البـــالد” حـــول 
للحـــد  الوطنيـــة  الخطـــط  أهميـــة 
وحاملـــي  المصابيـــن  أعـــداد  مـــن 
مرض فقر الدم المنجلي “الســـكلر” 
الرئيـــس  قـــال  القادمـــة،  لألجيـــال 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
الوعـــي  زيـــادة  األنصـــاري،  أحمـــد 
أفـــراد  بيـــن  الصحيـــة  والثقافـــة 
المجتمع من خالل وسائل اإلعالم 
واالتصـــال وأهميـــة الفحـــص قبل 
الضروريـــة  األمـــور  مـــن  الـــزواج 
االنتباه لهـــا؛ لتفـــادي والدة أجيال 
تحمل أمـــراض فقر الدم المنجلي، 
حيـــث مـــن الممكـــن التعويـــل على 
الحلول الطبيـــة للراغبين بالزواج، 
وذلـــك مـــن خـــالل اختيـــار األجنة 
حســـب  المصابـــة  غيـــر  الســـليمة 
فحـــص  بعـــد  األطبـــاء  توصيـــات 
الزواج وأهو أمر شـــرعي ومعمول 
بـــه فـــي بعض الـــدول اإلســـالمية، 
الفًتـــا إلـــى عـــدد األبحـــاث العلمية 
في مجمع الســـلمانية الطبي بلغت 
230 بحًثـــا علميـــا لمختلـــف أنواع 
فتـــرة  فـــي  الوراثيـــة  األمـــراض 

عامين.
توفرهـــا  التـــي  البرامـــج  وعـــن 
التخصصـــات  متعـــددة  عيـــادة 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  األولـــى 
اســـتعرض األطباء أمام الصحافة 
برامـــج منهـــا، تخصيـــص أمـــراض 
جراحـــة  تخصيـــص  الباطنيـــة، 
اآلالم  عـــالج  تخصيـــص  العظـــام، 
المزمنة، تخصيص الدعم النفسي 
العـــالج  تخصيـــص  والتأهيـــل، 
الطبيعـــي، تخصيـــص صحـــة الفم 
التغذيـــة  تخصيـــص  واألســـنان، 
الدعـــم  تخصيـــص  العالجيـــة، 
تخصيـــص  النفســـي،  واإلرشـــاد 
أمراض الـــدم، تخصيص الجراحة 
للخدمـــات  إضافـــة  العامـــة، 
وحـــدة  منهـــا،  األخـــرى  الصحيـــة 
متخصصـــة لنقـــل الـــدم بمختلـــف 
األنـــواع )نقـــل الـــدم العـــادي ونقل 
الـــدم االســـتبدالي(، وحـــدة تخدم 
مختلـــف احتياجـــات المرضى في 

مركز أمـــراض الـــدم الوراثية منها 
وحدة الرعاية وعيادات في مراكز 
الرعايـــة األوليـــة لمتابعـــة مرضـــى 
فقـــر الدم المنجلي، برنامج فحص 
علـــى  للتعـــرف  الجـــدد؛  المواليـــد 
والحامليـــن  بالمـــرض  المصابيـــن 
نســـبة  خفـــض  الوراثيـــة،  للصفـــة 
المواليـــد الجـــدد المصابيـــن بفقـــر 
الـــدم مـــن 4 % إلـــى 0.3 % عبـــر 
الـــزواج  قبـــل  الفحـــص  برنامـــج 
بالمـــرض  المجتمعيـــة  والتوعيـــة 
المزمـــن الســـكلر، حيـــث العالجات 
الهايدروكسيوريا  المتوافرة عالج 
وتبلـــغ نســـبة المرضـــى المنتظمين 
لهـــذا العالج في حـــدود 65 % من 
المرضـــى التابعيـــن لمركـــز أمراض 
األدويـــة  ومـــن  الوراثيـــة،  الـــدم 
أو  كريزانليزومـــاب  الحديثـــة 
الموافقـــة  تمـــت  الـــذي  األدافكيـــو 
عليه من قبل هيئة الغداء والدواء 
األميركية في العـــام 2019، حيث 
تعتبـــر البحرين أول دولة تســـجل 
هذا الـــدواء بعد أمريكا في فبراير 
فـــي  الـــدواء  توفيـــر  وتـــم   ،2020
مركز أمراض الـــدم الوراثية ألكثر 
مـــن 50 مريضـــا يســـتخدم الدواء 

للعالج.

جولة ميدانية

إلى ذلك، تم اصطحاب الصحافين 

لالطـــالع  ميدانيـــة  جولـــة  فـــي 
علـــى مشـــروع مركز التعلـــم بمركز 
أمراض الدم الوراثية، إذ تم العمل 
على المشروع مع الجهة المتبرعة 
)روتـــاري المنامة( في العام 2020، 
وبســـبب جائحة كورونا تم تأخير 
افتتـــاح المركـــز الـــذي يتكـــون من 
مركـــز علمـــي وقاعـــة محاضـــرات 
مزودة بأجهزة الحاســـوب موصلة 
بشبكة اإلنترنت ومرتبطة بالنظام 
الطبي اإللكترونـــي، إضافة لتوافر 
للمحاضـــرات  يســـتخدم  جهـــاز 
والعـــروض التعليمية، إذ تم إعداد 
تتمثـــل  المركـــز  لتشـــغيل  خطـــة 
فـــي عمـــل دورات تدريبية بشـــكل 
منظم بشـــأن مختلـــف احتياجات 
تدريب الفريق الطبي والتمريضي 
نقـــل  فـــي  تدريبيـــة  دورة  منهـــا، 
الـــدم االســـتبدالي، دورة تدريبيـــة 
بشـــأن مـــرض فقـــر الـــدم المنجلي 
للمرض  المصاحبـــة  والمضاعفـــات 
وطـــرق العالج، إقامة المحاضرات 
الدورية لألطباء والتمريض حول 
تنظيـــم  الـــدم،  أمـــراض  مختلـــف 
دورات تدريبيـــة للتمريض بالمركز 
عن اإلســـعافات العاجلة للمرضى، 
كمـــا يعمـــل المركـــز كمقـــر إلعـــداد 

البحوث والدراسات العلمية.
اختصاصـــي  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الطبيـــب  الوراثيـــة  الـــدم  أمـــراض 

جعفر طوق إنه تم توفير 4 أســـرة 
محجوزة دائًما على مدار الســـاعة 
لمرضـــى فقـــر الـــدم المنجلـــي في 
قســـم العنايـــة القصـــوى للحـــاالت 
الطارئـــة وتوفير 6 أجهزة متطورة 
الســـتبدال الدم فـــي مركز أمراض 
فوائـــد  موضًحـــا  الوراثيـــة،  الـــدم 
استبدال الدم للمرضى، إذ يساهم 
فـــي خفض اآلالم للمريض بنســـبة 
عالية تصل ألكثر من 50 %، وفي 
المركـــز يتـــم التركيـــز علـــى عـــالج 
المرض وليس خفض نســـبة األلم، 
مشـــيًرا إلى متوسط أعمار مرضى 
الســـكلر في المملكـــة 55 عاًما فيما 
يوجـــد 20 مريض ســـكلر أعمارهم 

تفوق الـ 70 عاما.

االهتمام بالتغذية

وعلـــق طوق علـــى ســـؤال “البالد” 
عـــن نســـبة حاجة مرضـــى أمراض 
الـــدم الوراثية ألكيـــاس الدم، قائاًل 
الـــدم  أمـــراض  مركـــز  “يســـتهلك 
الوراثية 50 % من إجمالي نســـبة 
أكيـــاس بنك الدم، حيث يســـتهلك 
مرضى أمراض فقـــر الدم المنجي 
فـــي األســـبوع الواحـــد مـــا ال يقـــل 
عن 40 كيســـا مـــن مختلف فصائل 
الـــدم”، مشـــيًرا إلى عـــدد المرضى 
المســـجلين لـــدى مركـــز األمـــراض 
الوراثيـــة 5000 مريـــض من أصل 
8000 مريـــض منهم 3000 مريض 
يذهـــب للعـــالج في المستشـــفيات 
الخاصة أو تعتبر حالتهم الصحية 
ضـــرورة  إلـــى  الفًتـــا  مســـتقرة، 
الصحيـــة  بالتغذيـــة  االهتمـــام 
وتجنـــب التدخيـــن والتواصـــل مع 
العيـــادات الخارجية ألخذ جرعات 
التثقيـــف الصحي بين حين وآخر، 
فـــي  الوفيـــات  نســـبة  أن  مبيًنـــا 
انخفاض ملحوظ خالل الســـنوات 

األخيـــرة، حيث بلغت أعلى نســـبة 
للوفيات ما بين العامين 2013 إلى 
2014 حيـــن وصـــل عـــدد الوفيات 

.50
وبيـــن الكادر الطبـــي خالل الجولة 
التـــي  المشـــروعات  عـــدد  أن 
تســـاهم في خفض معـــدل وفيات 
مرضـــى “الســـكلر” 128 مشـــروًعا، 
أمـــراض  مركـــز  يســـتقبل  حيـــث 
90 مريضـــا  نحـــو  الوراثيـــة  الـــدم 
فـــي اليـــوم، 10 % منهـــم بحاجـــة 
للتنويـــم، فيمـــا يبلـــغ إجمالي عدد 
الشـــهر  فـــي  للمركـــز  المراجعيـــن 
مـــا ال يقـــل عـــن 1200 زيـــارة منها 
120 حالـــة تحتـــاج للتنويـــم و25 
حالـــة والدة، حيث يتم تشـــخيص 
المريض وتصنيف مســـتوى درجة 
أو  الوريـــدي  الحقـــن  قبـــل  اآلالم 
إعطـــاء المســـكنات، ويتـــم توفيـــر 
العالج المبدئي في مدة ال تتجاوز 
6 ســـاعات و90 % يتـــم تصنيفهم 
وترخيصهم في نفس اليوم، حيث 
تمتد فترة العـــالج األولى مدة 30 
دقيقة ويتم إعـــادة التصنيف مرة 
أخرى بعد 60 دقيقة لقياس درجة 

المؤشرات الحيوية للجسم.
يذكر أن مـــرض فقر الدم المنجلي 
هو مـــن أنوع فقر الـــدم االنحاللي 
الـــذي يصيب كريات الدم الحمراء 
ويعتبـــر مـــن أشـــهر أمـــراض الـــدم 
الوراثيـــة التـــي تســـبب تكســـر في 
كريـــات الدم الحمراء، وهي األكثر 
شيوًعا على مستوى العالم عموما 
وفي دول حوض البحر المتوسط 
“إفريقيـــا”  األوســـط”،  “الشـــرق 
أســـماء  عـــدة  وهنـــاك  خصوصـــا، 
للمـــرض باالضافـــة إلـــى فقـــر الدم 
المنجـــي، فإنـــة يطلق عليـــه أيًضا، 
األنيميا المنجلية أو ســـكل سل أو 

سكلر.

“             تشارك بجولة لالطالع على مشروع مركز التعلم بمركز أمراض الدم الوراثية

حسن عبدالرسول
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499619031602.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4996/bahrain/763220.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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افقد نفسك في خدمة اآلخرين
يقـــول المهماتـــا غاندي.. أفضل طريقة لتجد نفســـك هي أن تفقد نفســـك 
فـــي خدمة اآلخرين، وهي عبـــارة جميلة تروي الركيزة األساســـية للعمل 

التطوعي: خدمة اآلخرين.
وعلـــى امتداد الزمن، عانـــى العمل التطوعي من عـــزوف الكثير، وتواجد 

القلة التي تواَجه بالنقد والتحبيط في كثير من األحيان.
وبمناسبة اليوم العالمي للخلية المنجلية “السكلر” أتطرق للعمل التطوعي 
في خدمة محاربي “الســـكلر” في مملكتنـــا الغالية البحرين، وأروي موقًفا 

لإلفادة.
فـــي بدايـــة انخراطي فـــي العمل كعضو مجلـــس إدارة بجمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى الســـكلر، ســـألت األمين العام للجمعيـــة زكريا الكاظم: ماذا 
قدمنا لمحاربي “الســـكلر” في البحرين؟ وهل ما قدمناه يرتقي لمســـتوى 
الطمـــوح؟ فأجابنـــي بذكاء كما عهدناه: “في اليـــوم الذي نكتفي، وال يعود 
بوســـعنا تقديـــم إضافة أخـــرى ألننا قدمنا كل شـــيء، لنجلس فـــي بيوتنا 

ونوصد أبواب الجمعية”.
هـــذه هـــي اإلجابـــة المختصرة جـــًدا، التي تحمـــل في طياتهـــا العديد من 
المعاني، ربما المعنى األهم هو أننا مهما قدمنا ومهما أعطينا سنظل نشعر 
بالتقصير، ألننا نطمح للمزيد، المعنى اآلخر هو أن تقدم ما تســـتطيع وإن 

كان ناقًصا خير من أن ال تقدم شيئا البتة.
وأعتقـــد أننـــا بحاجـــة للمزيد من المنح والعطاء بدال من احتســـاء الشـــاي 
وقضـــاء أيامنا جالســـين على مقعـــد القاضي الذي يصـــدر األحكام ويتلو 
بيانات اإلدانة، والنقد السلبي الذي ال يقدم وال يؤخر وال يأتي بنتاج. بداًل 
مـــن ذلك لنجـــرب ارتداء قبعة العامـــل والخادم لآلخرين، ولنضف شـــيًئا، 
لســـنا بحاجة إلضاعة الوقت في جدل وحديث سلبي ال يعود بالنفع على 

أحد.
وهي دعوة لجميع المهتمين، والموجوعين في ملف “السكلر” في البحرين 
بأن يبدأوا العمل اإليجابي للتطوير، وخلق شراكة مجتمعية حقيقية بين 

كل األطراف المعنية.
شعارنا لهذا العام هو: “نحن”، ألننا جميعا نريد األفضل لمحارب “السكلر”، 
نحُن متحدون نكفي لخلق غد بال ألم لكل محاربي “السكلر” في البحرين.

 حوراء مرهون

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مبروك لمطار البحرين الدولي اإلنجاز العالمي
نشـــعر بالفخـــر لحصـــول مطار البحريـــن الدولي علـــى جائزة أفضل 
مطـــار جديـــد فـــي العالـــم لعـــام 2022، وتعتبر هـــذه الجائـــزة أعلى 
مرجعيـــة للتصنيـــف والتقييم فـــي صناعة الطيـــران والنقل الجوي 
في العالم، ومازلت أتذكر زيارة الصحافة المحلية “رؤساء التحرير 
وكتـــاب األعمـــدة والرأي” لمبنـــى المطار في جولـــة تعريفية في 28 
ينايـــر 2021 قبـــل يوم واحـــد من بـــدء العمليات التشـــغيلية لمبنى 
المســـافرين الجديد ضمن توســـعة المطار، حيث استمعنا إلى شرح 
كامـــل عن مرافـــق المطار كصاالت اســـتقبال المســـافرين والســـوق 
الحـــرة، ومبنـــى الطيـــران المدنـــي، ومكاتـــب تســـجيل المســـافرين 
لطيران الخليج، وشـــركات الطيران العالميـــة، وغيرها من المرافق، 
واليـــوم وبفضل جهود المســـؤولين الذين يرســـمون ســـبل الوصول 
لألهـــداف بالعمـــل الجاد والـــرؤى الثاقبة، اســـتطاع مطـــار البحرين 
الدولـــي أن يتقـــدم علـــى الكثير من المطـــارات الجديدة فـــي العالم 

ويحتل قائمة الترتيب.
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، “أكد أن مملكة 
البحرين مســـتمرة في حصد اإلنجازات التي يقـــف وراءها أبناؤها 
الذيـــن يؤمنون بأنه ال حدود للتميـــز واإلبداع ويضعون دوما رفعة 
وطنهـــم علـــى رأس أولوياتهـــم، تحقيقـــًا لـــرؤى وتطلعـــات حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه، متمنيًا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد”.
إن هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر يؤكد ويكـــرس مكانة مملكـــة البحرين في 
طليعـــة الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال الطيـــران، وكمركـــز رائد في 
المنطقة، وفي شـــهر نوفمبر القادم ســـيقام معرض البحرين الدولي 
للطيران في نســـخته الخامســـة، وهو حدث يحظى باهتمام عالمي 
غيـــر مســـبوق بفضل الرعاية الســـامية من ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، ودعم ســـيدي ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــا جعلـــه معرضا مختلفـــا دوما على مســـتوى 

التقدم والمواصفات العالمية والخدمة عالية المستوى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكليف ال تشريف
مرحبا بشباب وشابات البحرين حاملي الحقائب الوزارية الجديدة، بين 
غبطة وفرحة ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم إلثبات الذات وقبول 
الرهان على قدراتهم واســـتطاعتهم خدمـــة وطنهم ومواطنيهم في آن، 
فكل منصب يتواله شاب أو شابة يعد تكليفا وليس تشريفا، إنه تكليف 
حقيقـــي يحتـــم عليهم ضـــرورة اليقظة واإلصرار واالنتفـــاع من خبرات 
أهل االختصاص، فالشباب دوما قادر لكنه بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد 
بقدر االندفاع الذي يمأل كيانه، والحقيقة أن الكل متفائل بقدرة شـــبابنا 
على العطاء الالمحدود، خصوصا أن التجارب الســـابقة للعناصر الشابة 
كانت مبشـــرة وأفســـحت المجال لمزيد من المسؤوليات التي نسأل هللا 

أن يوفق فيها أبناء وبنات الوطن إلى خير البالد والعباد.
يقع على عاتق الشباب الجدد الوزراء عدد كبير من الملفات، كالسياحة 
التـــي خرجـــت أخيرا من جعبة الوزارات األخـــرى وانفصلت بذاتها، وقد 
أشـــار صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء مرارا 
وتكـــرارا إلـــى أهميـــة تفعيـــل دور الســـياحة وأن تكون مصـــدرا حقيقيا 
لعائـــد البـــالد الربحي بعيدا عن النفط، وهو ما سيشـــكل نقلة نوعية في 
االقتصـــاد الوطني، فيما تســـتحدث وزارة التنمية المســـتدامة أيضا من 
أجـــل تحقيـــق أهداف التنميـــة الخاصة باأللفية وتســـتمر العطاءات في 

عدد من الملفات األساسية المتعلقة بالمواطن البحريني واحتياجاته.

ومضة

إنها خطوة مباركة أن يحدث هذا التغيير الكبير، وأن يكون للمرأة نصيب  «
منه في رسالة واضحة مفادها أن المرأة صاحبة قرار وكيان وقادرة على 

البناء يدا بيدا إلى جانب الرجل، وهو ما يساهم بالتأكيد في رفعة منظومة 
العطاء وااللتفات إلى قدرات النساء وأخذ مساهمتهن في بناء أوطانهن 

في االعتبار، والسيما وطن كالبحرين لعبت فيه المرأة دورا كبيرا وتاريخيا 
منذ آالف السنين، فكانت ومازالت أما وأختا وربة منزل وصاحبة قرار 

وقاضية ومدرسة ووزيرة، وزد على ذلك تفاصيل تاريخنا المشرف الذي 
يتقدم في تمكين المرأة بشكل بارز.

سمر األبيوكي

فـــي دقائـــق معـــدودة وقعت عينـــاي علـــى ثالثة أخبـــار وجدت بينهـــا رابًطا 
مشـــترًكا مهًما يســـتدعي االنتباه من قبل من توصـــف بالمنظمات الحقوقية 
التـــي تعنى بقضايا الدفاع عن حقوق اإلنســـان وتصدر تقاريرها النصائحية 

والتوجيهية للدول والحكومات.
األول خاص بالشأن التركي مفاده أن السياسيين المعادين لالجئين يزّورون 
الحقائق ويمارسون سياسة الكذب بشكل علني، بهدف إثارة ملف الالجئين 
بشـــكل دائـــم فـــي البالد، وذلك رغـــم علمهم بعـــدم التأثير الكبيـــر لهذا الملف 
علـــى الحكومـــة إال أن هناك إصرارا على اســـتخدام قضية الهجرة كوســـيلة 

لالستفزاز واإلضرار بالبالد.
وعلـــى غرار هؤالء السياســـيين المغرضين، كان الخبـــر الثاني عن بعض من 
يصفـــون أنفســـهم بالعلماء والمؤسســـات الحقوقية الذيـــن يزيفون الحقائق 
الثابتـــة وينكـــرون الجهـــود الســـعودية الضخمة في تســـهيل وتيســـير الحج 
والعمـــرة علـــى كل قاصـــد، وبعض هـــؤالء اعتمد علـــى منصة “تويتر” لنشـــر 

األكاذيب واالفتراءات. 
أمـــا الخبر الثالث فكان للمالك الجديد لشـــركة تويتر نفســـها، إيلون ماســـك، 

حيـــث ركـــز في أول حوار له مع موظفي تويتر عن الحســـابات المزيفة على 
تويتر، التي وصفها بأنها مصدر قلقه األكبر، بل إنه أعلن في وقت سابق أّن 
عملية اســـتحواذه على تويتر لن ُتســـتكمل إاّل بعد أن يحصل على ضمانات 

بأّن أقل من 5 % من حسابات المنصة مزّيفة.
الرابـــط الخطيـــر بيـــن هـــذه األخبـــار انتهازية المعارضـــة وعـــدم تورعها في 
اختـــالق مشـــكالت غيـــر موجـــودة علـــى األرض أو فـــي المبالغـــة والتهويل 
بقضايا أخرى نكاية في الحكومة، أو إثارة االتهامات بقصد تشـــتيت انتباه 
الحكومات وجذب انتباه المنظمات الدولية ودفعها للضغط على الحكومات 
وإبعاد األنظار عن خواء هذه المعارضة وعدم امتالكها أية مشاريع حقيقية 
أو برامـــج وطنيـــة نافعـــة، وقد تلجـــأ لمنصـــات التواصل االجتماعـــي بكثرة 
وبحســـابات مزيفـــة أيًضا لإليهام بتعـــدد أصواتها أو قـــوة تأثيرها، وهو أمر 
يجـــب أن ينتبـــه إليه كل مـــن يعمل في الحقل الحقوقي، الســـيما المنظمات 
المؤثرة صاحبة التقارير الدورية المعنية بالكشـــف عن الحالة الحقوقية في 
العالم، وأال يكون اهتمامها األساســـي ومصدر معلوماتها الرئيسي مثل هذه 

المعارضة التي تجعل من الحق باطالً ومن الباطل حًقا خدمة لمصالحها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

انتهازية المعارضة

يضع مجتمع التنمية المســـتدامة المواطـــن في طليعة أجندته التنموية، 
ولتحقيق هـــذا الهدف التنموي الوطني تولـــي الحكومة المواطن أهمية 
فائقـــة ورعاية دائمة باعتباره شـــريًكا في هذا الوطـــن بانتمائه وإنتاجه، 
فالمواطـــن يحتاج الكثير والحكومـــة توفر ما يمكن وبحدود إمكانياتها، 
وتســـخر جميـــع الُســـبل التـــي تحقق له وألســـرته ومجتمعه مـــا يحتاجه 
من مســـكن وتعليـــم وصحة مســـتدامة وخدمات أخرى تواكـــب التطور 
والحداثـــة مـــن أجل حياة أكثر إشـــراًقا ووطن أكثر رفعـــة، فيكون دائًما 
وأبـــدا البحرينـــي أوال في ُكل شـــيء وكل مجال، وهو شـــعار عميق األثر 
ويبث األمل والتفاؤل للبحريني على أرضه التي يحبها ويعشق ترابها.

وينطلـــق مبـــدأ المشـــاركة فـــي الـــرأي وااللتـــزام بشـــؤون المواطنين بأن 
يسمح أصحاب السعادة الوزراء باستقبال المواطنين الستماع شكواهم 
واالستئناس بآرائهم، وُيمثل ذلك حرص الحكومة وأعضاءها على سمة 
التواصـــل مـــع المواطنين، وبهذا النهج األســـري الذي يجمـــع بين القيادة 
والمواطنيـــن تزدهـــر بالدنـــا وتترســـخ معاييـــر الرفـــاه واالســـتقرار لبناء 

حاضر أمين ومستقبل متين تتوثق فيه مقومات التنمية المستدامة.
ويتجلـــى دور الحكومـــة فـــي حرصهـــا على تأمين شـــتى الظـــروف التي 
تحقـــق العيش الكريـــم للمواطن، وتوفير مقومات الحيـــاة له، ومن بينها 
التوظيـــف، فالتوظيف الحكومـــي ُيمثل األمن االجتماعـــي واالقتصادي 
للمجتمـــع، وذلـــك من خـــالل مجموعة مـــن المشـــروعات التنمويـــة التي 
تنعكـــس بالمحصلـــة علـــى رفـــاه األفـــراد واســـتدامة مســـتقبلهم اآلمـــن 
والمســـتقر لتكـــون البحرين وطن الفـــرح الدائم والعنوان األبرز لســـعادة 

أهلها.
تندرج أمام أعين حكومتنا الجديدة مهمة ليست صعبة وإن كانت شاقة، 
تتمثـــل باألولوية المطلقة للمواطن البحرينـــي وأن يكون البند األول لها 
في صدارة جميع االســـتراتيجيات والخطط وآليات العمل، بما يوفر كل 
مقومـــات االســـتقرار االجتماعي واالقتصـــادي للمواطنيـــن البحرينيين، 
وتســـخير الطاقات حتى ينعموا بمســـتوى معيشـــي ينعكس إيجاًبا على 

دورهم وُجهودهم في مسيرة التنمية الشاملة.

عبدعلي الغسرة

المواطن أولوية القيادة
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