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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الملك حمد  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  عــاد 
إلى  المعظم،  البالد  آل خليفة ملك  بن عيسى 
زيــارة لجمهورية مصر  بعد  أمــس،  الوطن  أرض 
ــاه فخامة  الــعــربــيــة، الــتــقــى جــاللــتــه خــاللــهــا أخـ
جمهورية  رئــيــس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 

مصر العربية الشقيقة.
قمة  في  المعظم  الملك  شــارك جاللة  كما 
ثالثية مع أخيه صاحب الجاللة الملك عبداهلل 
الــثــانــي بــن الــحــســيــن عــاهــل الــمــمــلــكــة األردنــيــة 
المصري  الرئيس  وفخامة  الشقيقة،  الهاشمية 
في مدينة شرم الشيخ، جرى خاللها استعراض 

العالقات التاريخية األخوية الراسخة ومسارات 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق والــتــنــســيــق الـــمـــتـــبـــادل تــجــاه 
الــمــشــتــرك،  الــقــضــايــا ذات االهـــتـــمـــام  مــخــتــلــف 
باإلضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
وكان في مقدمة مستقبلي صاحب الجاللة، 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الكويت أمس حل مجلس  أعلنت  الوكاالت:   - الكويت 
األمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة. 

القرار أعلنه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل األحمد 
الكويت  ألمير  خطاب  سبقه  خطاب  في  الصباح،  الجابر 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح بارك فيه قرارات ولي 
عهده، حيث تم إعالن حل مجلس األمة دستوريا واللجوء 

إلى انتخابات.
وقال الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح في خطاب 
الشعب  رغبة  ونــزوال على  »قــررنــا مضطرين  أمــس:  متلفز 
واحتراما إلرادته االحتكام إلى الدستور وحل مجلس األمة 
حال دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا لإلجراءات 
إلى  والقانونية«، مشيرا  الدستورية  والضوابط  والمواعيد 
االنتخابات  إلــى  والــدعــوة  الحل  »ســوف يصدر مرسوم  أنــه 
في األشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية الالزمة 

لذلك«.
مــن هذا  »هــدفــنــا  بــقــولــه:  الكويتي  العهد  ولــي  وصـــرح 
يقوم  أن  فــي  والــصــادقــة  األكــيــدة  الرغبة  الــدســتــوري  الحل 
تصحيح  عملية  فــي  الفصل  كلمة  ليقول  بنفسه  الشعب 
بــاخــتــيــار مــن يمثله  الــســيــاســي مــن جــديــد  مــســار المشهد 

االختيار الصحيح«.
ومن جهة أخرى أعلنت الكويت أمس سحب ترخيص 
90 صحيفة إلكترونية في البالد وإحالة 73 وسيلة إعالمية 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة خـــالل األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن، على 
بينها نشر  البالد  للقوانين في  ارتكاب »مخالفات«  خلفية 

»أخبار كاذبة«. 
وقالت وزارة اإلعالم الكويتية في بيان إن وزير اإلعالم 
والــتــشــريــعــات  لــلــقــوانــيــن  »اتــخــذ هـــذه اإلجــــــراءات تطبيقا 
الممارسة  بضبط  والــتــزامــا  اإلعــالمــي  للعمل  المنظمة 

اإلعــالمــيــة عــلــى خــط الــحــريــة الــمــســؤولــة وعــــدم الــســمــاح 
الفوضى  إلـــى  ــــزالق  االنـ أو  المنظمة  الــقــوانــيــن  بــانــتــهــاك 

اإلعالمية«.
أنــوار  اإلعــالم  وزارة  باسم  المتحدثة  عن  البيان  ونقل 
النيابة  إلــى  أحيلت  الــتــي  اإلعـــالم  وســائــل  إن  قولها  مـــراد 
وذلــك  فضائية  وقــنــوات  إلكترونية  صحفا  »تشمل  العامة 
على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون 
وقــانــون  والــنــشــر  المطبوعات  وقــانــون  والــمــســمــوع  الــمــرئــي 

تنظيم اإلعالم اإللكتروني«. 
المخالفات  بين  مــن  إن  مــســؤول  كويتي  مــصــدر  وقـــال 
التي أدت إلى القرار »نشر أخبار كاذبة«. ويوجد في الكويت 

نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.
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ان��ت��خ��������اب ال��ب��ح�����ري��ن 

ن��ائب����ا لرئي����س المكت����ب 

بـــازل  التنفيـذي التفـاقيـة 
بمنصب  مـــرة  ألول  الــبــحــريــن  مملكة  فــــازت 
بــازل  التفاقية  التنفيذي  المكتب  رئــيــس  نــائــب 
المعنية بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها 
قــارة  الــقــادمــة، كممثل عــن  لــلــدورة  الــحــدود  عبر 
بــعــد انتخابها  الـــهـــادي، وذلـــك  آســيــا والــمــحــيــط 
وستوكهولم  بازل  األطــراف التفاقية  اجتماع  في 
وروتردام الذي اختتم أعماله في جنيف بسويسرا. 
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ُأدرجت مملكة البحرين للمرة األولى في الكتاب 
العالمية 2022 الصادر عن مركز  للتنافسية  السنوي 
للتنمية  الدولي  للمعهد  التابع  العالمي  التنافسية 
إدارة  في  البلدان  كفاءة  يقّيم  والــذي   ،IMD ــة  اإلداريـ
تّم تصنيف مملكة  االزدهــار، حيث  لتحقيق  مواردها 
مؤشرًا   56 في  األولــى  العشر  الــدول  البحرين ضمن 

يقيس مجاالت مختلفة.
ـــه تــنــافــســيــة الــمــمــلــكــة، بــحــســب  ــ ــرز أوجـ ــ ــن أبــ ــ ومـ
المملكة  جــاءت  إذ  العاملة،  القوى  مــهــارات  التقرير، 
المديرين  كــفــاءة  بمؤشر  عالميًا  الــرابــع  المركز  فــي 

والخامس عالميًا في مهارة القوى العاملة.
عالميًا  الــســابــع  الــمــركــز  فــي  المملكة  حــّلــت  كما 
بالمؤشرات المعنية بالمهارات المالية، والمهندسين 
المؤهلين، والخبرات الدولية، باإلضافة إلى حصولها 
على المركز الثامن عالميًا في المهارات العالية لدى 
البحرين  مملكة  ريــادة  يؤّكد  ما  األجــانــب،  العاملين 
تتمتع  وما  البشرية  بالموارد  توليه  الــذي  واالهتمام 
به القوى العاملة من مهارات مهنية عالية تسهم في 

اجتذاب مختلف االستثمارات إلى المملكة.
وأشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل 

الصعيد  عــلــى  وتنافسيتها  الــبــحــريــن  مملكة  بــــأداء 
للتنافسية  الــســنــوي  الــكــتــاب  لنتائج  وفــقــًا  الــعــالــمــي 
أيدي  من  المملكة  به  تزخر  ما  أن  مــؤّكــدًا  العالمية، 
المهنية  بالمهارات  ومزّودة  عاملة وطنية متخصصة 
برئاسة  الحكومة  المباشر من  نتيجة لالهتمام  جاء 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
بتنمية  ــوزراء،  ــ الــ مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
الموارد البشرية وتوفير الدعم الالزم لتأهيل الكوادر 
الــوطــنــيــة وجــعــلــهــا الــخــيــار األفـــضـــل فـــي الــتــوظــيــف، 
باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية للتدريب وتعزيز 

موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب.
البحرين حريصة على  أن مملكة  وأكــد حميدان 
مواصلة االهتمام برفع كفاءة ومستوى مهارات القوى 
الــعــامــلــة مـــن خـــالل مــواكــبــة الــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة 
والتعليمية للمتغيرات المتالحقة في أسواق العمل، 
واالستمرار في تطوير مخرجات التدريب ومواءمتها 
مع احتياجات سوق العمل لتزويده باأليدي العاملة 

المؤهلة في مختلف القطاعات اإلنتاجية.
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كتب أحمد عبدالحميد:

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أّكـــد 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
الــــــحــــــرص عــــلــــى تـــســـخـــيـــر كــل 
ــة  ــانــــات والـــجـــهـــود الـــالزمـ ــكــ اإلمــ
وكــفــاءة  جـــودة  تطوير  لمواصلة 
الخدمات الصحية برفع مستوى 
واستدامتها،  الصحية  الرعاية 
من  متقّدمة  مــعــدالت  وتحقيق 
والعدالة،  والشفافية  التنافسية 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق رؤيــــة 
 ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الــبــحــريــن 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
به  تحظى  ما  وبفضل  المعّظم، 
الهادفة  والبرامج  المشاريع  كل 
إلــــى تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــصــحــي 

من  مستمّرة  ومتابعة  دعــم  مــن 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء. 
جــــاء ذلــــك لــــدى لــقــائــه رؤســــاء 

تحرير الصحف المحلية.
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ وأشـــــــــــار رئـ
األعلى للصحة إلى أن المرحلة 
ــامـــج الــضــمــان  ــرنـ األولـــــــى مــــن بـ
تطبيقها  يــتــم  ســــوف  الــصــحــي 
ــادم عــلــى  ــقــ مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــ
المقيمين األجانب في المملكة، 
الفـــتـــا إلـــــى أنـــــه يـــجـــري حــالــيــا 
المعنية  الــجــهــات  مـــع  الــتــشــاور 
لــــتــــحــــديــــد الـــــــرزمـــــــة الـــصـــحـــيـــة 

اإللزامية للمقيمين األجانب. 
أحمد  الدكتور  كشف  بــدوره 
مـــحـــمـــد األنـــــــصـــــــاري الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
 2.8 تم ضخ  أنــه  عن  الحكومية 

التحتية  لــلــبــنــيــة  ديـــنـــار  مــلــيــون 
لــلــكــهــربــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
بـــإشـــراف هــيــئــة الــكــهــربــاء حيث 
ــن مـــشـــروع  ــ ســـيـــتـــم االنــــتــــهــــاء مـ
من  بالكهرباء  المجمع  تغذية 
أكتوبر  في  مختلفتين  نقطتين 

القادم.
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه ال يــوجــد 
مريض ينتظر في الطوارئ أكثر 
من 6 ساعات وهي الفترة الالزمة 
ــتـــي تــســتــغــرقــهــا الــفــحــوصــات  الـ
الطبيعية، وكشف عن أنه سيتم 

عمليات  غــــرف   4 مـــن  االنـــتـــهـــاء 
ــدة بـــالـــســـلـــمـــانـــيـــة لــيــصــل  ــ ــديـ ــ جـ
عمليات،  غــرفــة   16 إلـــى  عــددهــا 
العمليات  غــرف  تشغيل  تــم  كما 
حتى السادسة مساء، وتشغيلها 
ــوم الـــســـبـــت لـــمـــواجـــهـــة قـــوائـــم  ــ يـ
االنــــتــــظــــار، حـــيـــث رفـــعـــنـــا قــــدرة 
عملية   20 مــن  العمليات  غـــرف 
تجرى  عملية   80 إلــى  اليوم  في 

يوميا في مجمع السلمانية.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أن 
قوائم االنتظار في قسم األشعة 
ال تضم الحاالت الطارئة، وتعهد 
بحلول  الــقــوائــم  هــذا  تنتهي  أن 
تــتــعــرض  ــم  ــ لـ ــا  ــ مـ  2023 ــر  ــايـ ــنـ يـ

المملكة ألي جائحة.

ــى اإطـــــاق مــبــادرة  ــل ــل ع ــم ــع وزيــــر الــداخــلــيــة: ال
ــدرات ــ ــخ ــ ــم ــ ــة لـــمـــكـــافـــحـــة ال ــيـ ــنـ تـــفـــاعـــلـــيـــة وطـ

اأرباحا �سافية في الربع االأول  6.2 مايين دوالر  »اإنفراكورب« تحقق 

البحرين �سمن الدول الع�سر االأولى في كتاب التناف�سية العالمية 
االإنـجـاز يـوؤكـد ريـادة الـمملكـة فـي االهتـمــام بالـموارد الب�شــريـة

تطبيق المرحلة االأولى من ال�سمان ال�سحي بداية العام الجديد
االنتهاء من قوائم االنتظار بق�شم االأ�شعة بال�شلمانية يناير القادم

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة نـــائـــب جـــاللـــة الــمــلــك ولــي 
العهد أهمية مواصلة االستثمار في قطاع الطاقة 
القطاعات  وتنمية مختلف  تمكين  بما يسهم في 
االقتصادية حتى الوصول إلى األهداف التنموية 
حــضــرة صاحب  لـــرؤى  وفــقــًا  للمملكة  الــمــنــشــودة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
البالد المعظم. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر 
الرفاع، راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فــيــتــول، حــيــث لــفــت ســمــوه إلـــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
االستثمار  تعزيز  إلى  الرامية  والمبادرات  الجهود 
االستغالل  على  والعمل  والغاز،  النفط  قطاع  في 

وذلك  المستقبلية،  التطلعات  لمواكبة  له  األمثل 
بما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

وأشــــار صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي نــائــب جاللة 
البحرين  جــهــود مملكة  إلـــى  الــعــهــد  ولـــي  الــمــلــك 
الــمــتــجــددة وأهــمــيــة تعزيزها  فــي مــجــال الــطــاقــة 
والــمــبــادرات  الحلول  مــن  المزيد  تبني  خــالل  مــن 
الــمــبــتــكــرة الــتــي تــواكــب آخـــر الــتــقــنــيــات بــمــا يعزز 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ مــســاعــي تــحــقــيــق أهــ

والحفاظ على البيئة.

الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  أكــــد 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  ــد  ــ راشـ
الــداخــلــيــة رئــيــس اللجنة  وزيـــر 
المخدرات  لمكافحة  الوطنية 
أنــــه جــــار الــعــمــل عــلــى إطـــالق 
ــة وطـــنـــيـــة  ــيــ ــلــ ــاعــ ــفــ مــــــــبــــــــادرة تــ
لمكافحة المخدرات تضم كافة 
وفعالياته،  المجتمع  أطــيــاف 
موضحا أن مكافحة المخدرات 
تتطلب  مــجــتــمــعــيــة  مــســئــولــيــة 
في  الــمــؤســســات  جميع  تكاتف 
ــار مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من  ــ إطـ

الشراكة المجتمعية.
جاء ذلك خالل االحتفال 
ــي  ــمـ ــالـ ــعـ بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــيــــــوم الـ
مشيرا  الـــمـــخـــدرات  لــمــكــافــحــة 
التوعية  اســتــمــرار  أهــمــيــة  إلـــى 
األمـــنـــيـــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الــــــــمــــــــخــــــــدرات والـــــــمـــــــؤثـــــــرات 
ابتكاري،  منهج  وفــق  العقلية، 
السلبية  الــظــواهــر  لــمــحــاصــرة 

ــدي لـــتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــي، مــشــيــدا  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــســـلـــم االجـ
بــإطــالق الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، 
ــنـــه مــــــن أهــــــــداف  ــتـــضـــمـ ومــــــــا تـ

ومبادرات، بما يسهم في تعزيز 
من  تحققت  الــتــي  الــنــجــاحــات 
تم  التي  النسخة األولى  خالل 

إطالقها عام 2015.

ــفـــراكـــورب  ــة إنـ أعـــلـــنـــت شـــركـ
تحقيق  لها  مالي  بيان  أول  فــي 
ماليين   6.2 ــدره  قــ ربـــح  صــافــي 
إيــــــــرادات  عـــلـــى  أمـــريـــكـــي  دوالر 
دوالر  ــون  ــيــ ــلــ مــ  17.4 ــا  ــ ــدرهــ ــ قــ
الثالثة  أمــريــكــي خــالل األشــهــر 

األولى من 2022. 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــد  ــ وأكـ
ــريــــس أن  ــام الــ ــشـ إنــــفــــراكــــورب هـ
للشركة  األول  الــمــالــي  الــبــيــان 
يـــــؤكـــــد أنـــــهـــــا فــــــي وضــــــــع جــيــد 
ــا الـــمـــتـــمـــثـــل  ــهــ ــدفــ لـــتـــحـــقـــيـــق هــ
البنية  تــطــويــر  دفـــع عــجــلــة  فـــي 
الــتــحــتــيــة الــمــســتــدامــة وتــقــديــم 
ــيـــة لـــأجـــيـــال  ــابـ مـــســـاهـــمـــة إيـــجـ

القادمة. 
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الــرئــيــس 

ــد  ــاجـ ــلــــشــــركــــة مـ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
قــامــت  إنــــفــــراكــــورب  أن  ــان  ــخــ الــ
ببناء محفظة متنوعة ومصادر 
إيـــــــــــــرادات تـــشـــغـــيـــلـــيـــة مــتــنــوعــة 
ــا يـــوفـــر أســـاســـا  ومـــســـتـــدامـــة، مــ

متينا نبني عليه ونحقق القيمة 
للمساهمين.

ــراكـــورب الــتــي  ــفـ وتــمــتــلــك إنـ
ــر الـــمـــاضـــي  ــايـ ــنـ ــأســـســـت فــــي يـ تـ
تـــســـاوي  اإلدارة  تـــحـــت  أصــــــــواًل 

دوالر.  مـــــلـــــيـــــارات   3 قـــيـــمـــتـــهـــا 
 250 إنــفــراكــورب  أصـــول  وتشمل 
األراضي  مليون قدم مربعة من 
الــمــخــصــصــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

المستدامة.
وفي مارس الماضي، أدرجت 
بقيمة  خضراء  صكوكا  الشركة 
بــورصــة  فـــي  دوالر  مــلــيــون   900
لندن، وهي أول صكوك خضراء 
ــا  ــ ــهـ ــ عـــلـــى اإلطـــــــــالق يـــتـــم إدراجـ
فــي الــبــورصــة مــن قــبــل مؤسسة 

بحرينية.

ص2 أخبار البحرين
ص2 صور أخرى

} ماجد الخان.} هشام الريس.

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل.

} وزير الداخلية خالل حفل التكريم.

ص10 المال واالقتصاد
ص2 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين ص8 عربية ودولية

انتخابات عامة اإجراء  اإلى  الكويتي والدعوة  البرلمان  حل 
النيابة اإىل  اإعالمية  و�شيلة   73 واإحالة  اإلكرتونية  �شحيفة   90 ترخي�ص  �شحب 

} جاللة الملك لدى وصوله إلى أرض الوطن.

} نائب جاللة الملك سمو ولي العهد خالل لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول.

لم�سر بعد زيارة  الوطن  اأر�ض  اإلى  الملك يعود 

الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  شـــهـــد 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، وزير 
الوطنية  اللجنة  رئيس  الداخلية 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات أمـــــس، 
االحتفال بمناسبة اليوم العالمي 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات، وذلــــك 
الــشــبــاب  شــــــؤون  وزراء  بـــحـــضـــور 
ــعــــدل  والــــــريــــــاضــــــة، الــــصــــحــــة، الــ
ــؤون اإلســامــيــة واألوقـــــاف،  ــشـ والـ
ــا حـــضـــر  ــ ــمـ ــ شـــــــــــؤون اإلعـــــــــــــــام، كـ
الداخلية  وزارة  وكــيــل  االحــتــفــال 
لـــشـــئـــون الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات 
ونائب  الــعــام،  المفتش  واإلقــامــة، 
رئيس األمن العام، وعدد من كبار 

المسئولين.
وزير  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
ــره وتـــقـــديـــره  ــكـ الـــداخـــلـــيـــة عــــن شـ
لــلــجــهــود الــمــخــلــصــة الـــتـــي تــقــوم 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  بــهــا 
الـــــــمـــــــخـــــــدرات والــــمــــســــئــــولــــيــــات 
مكافحة  إدارة  بــهــا  تــنــهــض  الــتــي 
المخدرات وكافة األجهزة األمنية 
المجتمع من  لحماية  المتعاونة 

هذه اآلفة الخطيرة.
ــار الــعــمــل على  وأكـــــد، أنــــه جــ
تــفــاعــلــيــة وطنية  ــادرة  ــبـ مـ إطــــاق 
كافة  تضم  المخدرات،  لمكافحة 
ــيــــاف الــمــجــتــمــع وفــعــالــيــاتــه،  أطــ
المخدرات،  مكافحة  أن  موضحا 

مــســئــولــيــة مــجــتــمــعــيــة، تــتــطــلــب 
تكاتف جميع المؤسسات في إطار 
الــشــراكــة  مــن  متكاملة  منظومة 

المجتمعية.
وأشـــــار إلــــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
ــة فـــــي مـــجـــال  ــيــ ــنــ الــــتــــوعــــيــــة األمــ
والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات  مكافحة 
ــق مــنــهــج ابـــتـــكـــاري،  الــعــقــلــيــة، وفــ
لـــمـــحـــاصـــرة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة 
السلم  على  لتأثيرها  والتصدي 
ــإطـــاق  ــدا بـ ــيـ ــشـ ــاعــــي، مـ ــمــ ــتــ االجــ
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والمؤثرات العقلية، وما تتضمنه 
من أهــداف ومــبــادرات، بما يسهم 
في تعزيز النجاحات التي تحققت 
من خال النسخة األولى التي تم 

إطاقها عام 2015.
مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد مــــديــــر عـــام 
واألدلــة  للمباحث  العامة  اإلدارة 
ألقاها  التي  الجنائية، في كلمته 
تــدشــيــن  أن  الـــمـــنـــاســـبـــة،  بــــهــــذه 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة يـــأتـــي بعد 
النسخة  الــداخــلــيــة  وزيـــر  تدشين 
ــحـــت مـــظـــلـــة الــلــجــنــة  األولــــــــــى، تـ
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
حــكــومــيــة  ــة  ــهـ جـ  24 وبـــمـــشـــاركـــة 

ومـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن 
ــي مــرحــلــتــهــا  الـــخـــطـــة حــقــقــت فــ
األولى نجاحًا عاليًا بلغت نسبته 
مــبــادرة،   257 تحقيق  عــبــر   %97
ــــدى نــجــاحــهــا فــي  مـــمـــا ُيـــظـــهـــر مـ
الــتــصــدي لــلــمــخــدرات عــلــى عــدة 
ووقائية  وتشريعية  أمنية  محاور 
إدارة  جهود  خــال  مــن  وعاجية، 
مع  بالتعاون  المخدرات  مكافحة 
وفــي  المعنية،  األمــنــيــة  األجــهــزة 
اطار الشراكة المجتمعية البناءة.
ــل أشـــــــاد  ــصــ ــتــ ــاق مــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــلــــي،  ــم فـــــــــــؤاد عــ ــ ــاتــ ــ الــــــدكــــــتــــــور حــ
األمــم  لمكتب  اإلقليمي  الــمــديــر 
الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات 

التعاون  مجلس  لدول  والجريمة 
العميقة  بــالــشــراكــة  الــخــلــيــجــي، 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــكــتــب 
الــمــنــظــمــة الــدولــيــة، مــوضــحــا أن 
الــبــحــريــن لــم تــكــن مــجــرد شريك 
وإنما  التقنية،  المساعدة  يتلقى 
مواكبة  عــلــى  دائـــم  بشكل  عملت 
نموذج  وتقديم  الدولية  المعايير 
من  واستطاعت  األخـــرى،  لــلــدول 
الوطنية لمكافحة  الخطة  خال 
المخدرات والمؤثرات العقلية أن 
تــقــدم نــمــوذجــا لــاســتــراتــيــجــيــات 
الــمــخــدرات  لمكافحة  الــمــتــوازنــة 
وقــدمــت لــأمــم الــمــتــحــدة اآللــيــة 
تحفيز  خــالــهــا  مــن  يمكن  الــتــي 

تـــطـــويـــر  ــى  ــلــ عــ الـــمـــنـــطـــقـــة  دول 
وطنية  واستراتيجيات  ســيــاســات 

متوازنة.
من جهته أكد العميد محمد 
المكتب  مــديــر  الرواشدة,  عــلــي 
ــدرات  ــمـــخـ ــي لــمــكــافــحــة الـ ــربـ ــعـ الـ
والـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة، مــواكــبــة 
إدارة  إنـــجـــازات  الــعــربــي  الــمــكــتــب 
المتاحقة  الــمــخــدرات  مكافحة 
ــمــــخــــدرة  ــبــــط الــــــمــــــواد الــ فـــــي ضــ
والمؤثرات العقلية، في ضبطيات 
مــتــمــيــزة مــحــلــيــًا ودولـــيـــًا تــنــّم عن 
ــبـــارة تــبــذلــهــا الــبــحــريــن  جـــهـــود جـ
ــا إلـــى  ــنـــوهـ ــاق، مـ ــيــ ــســ فــــي هـــــذا الــ
تــتــويــج هـــذه الــجــهــود، بــفــوز وزارة 

الــداخــلــيــة ولـــلـــعـــام الـــثـــالـــث على 
الــمــركــز الثاني  بــجــائــزة  الــتــوالــي، 
تعاون  أفضل  مسابقة  فــي  عربيا 
أسهم  عملياتي  معلوماتي  عربي 
ــا الـــمـــخـــدرات  ــايـ فــــي ضـــبـــط قـــضـ
والـــتـــي تــطــلــقــهــا األمـــانـــة الــعــامــة 
العرب  الــداخــلــيــة  وزراء  لمجلس 
بالشراكات  كذلك  مشيدا  سنويًا، 
جميع  بين  الفاعلة  المجتمعية 
مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
فـــي الــبــحــريــن لــلــتــوعــيــة بــأضــرار 

المخدرات.
وتـــم خـــال االحــتــفــال عــرض 
فيلم وثائقي، استعرض مؤشرات 
لمكافحة  الوطنية  الخطة  نجاح 

العقلية،  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات 
ــتـــي تــم  فــــي نــســخــتــهــا األولــــــــى، الـ
في  ــارك  ــ وشـ  2015 عـــام  إطــاقــهــا 
تنفيذ أهدافها 24 شريكا تنفيذيا 
ومــؤســســات  وهــيــئــات  وزارات  مـــن 
الجهود  تضمنت  كــمــا  الــمــمــلــكــة. 
لمتابعة  مــخــتــص  فــريــق  تشكيل 
الــشــركــاء  ودعــــم  ــداف  ــ األهـ تنفيذ 
بما  المبادرات،  وتقييم  وضــع  في 
يسهم في تعزيز الجهود الوطنية 

لمكافحة المخدرات.
ــفــــضــــل وزيــــــر  بــــعــــد ذلــــــــــك، تــ
الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية 
بتدشين  الـــمـــخـــدرات،  لــمــكــافــحــة 
ــن الــخــطــة  ــ ــانــــي مـ ــثــ اإلصــــــــــدار الــ

الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والمؤثرات العقلية »2022 /2026« 
ــة أمــنــيــة  ــراكــ والـــــــذي يــتــضــمــن شــ
مــجــتــمــعــيــة لــلــتــصــدي لــمــخــاطــر 
الـــمـــخـــدرات مـــن خــــال مــكــافــحــة 
االتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع وتــطــويــر 
الــرقــابــة األمــنــيــة والعمل  وســائــل 
على تعزيز دور المجتمع واإلعام 
والمؤسسات الدينية في مكافحة 

المخدرات.
بتكريم  الداخلية  وزيــر  وقــام 
األمنية  اإلدارة  عدد من منتسبي 
الــمــتــعــاونــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الــــمــــخــــدرات، مــتــمــنــيــًا لــلــجــمــيــع 

التوفيق في خدمة الوطن.

3العدد )16162( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 24 ذو القعدة 1443هـ - 23 يونيو 2022م 

اإطالق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات ت�ضم كافة اأطياف وفعاليات المجتمع
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��د���ص��ن الإ�����ص����دار ال��ث��ان��ي م���ن ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات

م�ضوؤول اأممي: البحرين ا�ضتطاعت اأن تقدم نموذجا لال�ضتراتيجيات المتوازنة لمكافحة المخدرات

} وزير الداخلية خالل االحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإطاق المبادرة التفاعلية.

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير: عبداألمير الساطنة

رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أّكـــد 
اإلمــكــانــيــات  كــافــة  تسخير  عــلــى  الــحــرص  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الصحية  الخدمات  وكفاءة  جــودة  تطوير  لمواصلة  الازمة  والجهود 
برفع مستوى الرعاية الصحية واستدامتها، وتحقيق معدالت متقّدمة 
مــن الــتــنــافــســيــة والــشــفــافــيــة والـــعـــدالـــة، بــمــا يــســهــم فــي تحقيق رؤيــة 
لتوجيهات حضرة صاحب  تنفيذًا  وذلك   ،2030 االقتصادية  البحرين 
المعّظم،  الــبــاد  مــلــك  آل خليفة  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
تطوير  إلــى  الهادفة  والبرامج  المشاريع  كافة  به  تحظى  ما  وبفضل 
القطاع الصحي من دعم ومتابعة مستمّرة من صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
المحلية، بحضور  الصحف  تحرير  رؤســاء  لقائه  لــدى  ذلــك  جــاء 
ــال  ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــمـــركـــز االتـــصـ ــوســـف مــحــمــد الــبــنــخــلــيــل الـــرئـ يـ
ــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  الـــوطـــنـــي، والـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــ
إلطاعهم  وذلـــك  المسؤولين،  مــن  وعـــدد  الحكومية،  للمستشفيات 
الصحي  الضمان  برنامج  بتنفيذ  المتعلقة  المستجدات  آخــر  على 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التسيير  ومــشــروع  الوطني، 

والمستشفيات الحكومية.
وخال اللقاء، أكد الدور المهم الذي تقوم به الصحافة المحلية 
واإلعام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ كافة المشاريع 
الصحي،  بالقطاع  المتعّلقة  سيما  وال  والتنموية  الوطنية  والبرامج 
مع  الوقوف  وضــرورة  بأهميتها  المجتمع  توعية  في  األثــر  لها  والتي 
مسارات تنفيذها حتى ُتحّقق أهدافها المنشودة التي سينعكس أثرها 

على الجميع بالخير والنماء. 
التسيير  برنامج  تنفيذ  تفاصيل  استعراض  اللقاء  تّم خال  كما 
الذاتي، الذي يعتبر مشروع »اختر طبيبك« الذي يتم تطبيقه تجريبيًا 
في محافظة المحرق أحد أبرز برامجه، منوهًا إلى أّن التسيير الذاتي 
درجـــات  أقــصــى  وتحقيق  األداء  مــعــدالت  أعــلــى  تسجيل  فــي  سيسهم 
المعايير  أفــضــل  وفـــق  الــخــدمــات الصحية  تــطــويــر  الــرضــا مــن خـــال 
ترتكز  التي  المستقبلية  األولويات  على  واستنادًا  المعتمدة،  الدولية 
على توفير أفضل سبل الرعاية الطبّية للمريض في البيئة المناسبة 

والمهيأة لذلك.
التنفيذي  الــرئــيــس  األنـــصـــاري  أحــمــد محمد  الــدكــتــور  أكـــد  وقـــد 
أهــداف  إنــجــاز  وتــيــرة  تسريع  على  الــحــرص  الحكومية  للمستشفيات 
المقدمة،  الخدمات  جودة  تحسين  لمتابعة  الذاتي،  التسيير  مشروع 
الحكومية  المستشفيات  في  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  إلى  مشيرًا 

لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير بالجهود الكبيرة المبذولة في 
بأعلى  الشاملة  الصحية  التغطية  يحقق  بما  الصحي،  القطاع  رفــد 
مستويات الجودة واالستدامة، من خال تطبيق البرنامج الذي يأتي 

في إطار التطوير الشامل للخدمات الصحية في المملكة.

رئيس  آل خليفة  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  وأشــار 
المجلس األعلى للصحة إلى أن المرحلة األولى من برنامج الضمان 
المقيمين  على  القادم  العام  بداية  مع  تطبيقها  يتم  ســوف  الصحي 
األجانب في المملكة، الفتا إلى أنه يجري حاليا التشاور مع الجهات 
األجــانــب،  للمقيمين  االلــزامــيــة  الصحية  الــرزمــة  لتحديد  المعنية 
ومـــراجـــعـــة الـــشـــروط الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا النــضــمــام شـــركـــات الــتــأمــيــن 
الــراغــبــة فــي تــوفــيــر هـــذه الـــرزمـــة، وتــوفــيــر منصة الــكــتــرونــيــة لتمكين 
الصحية  للرزمة  التأمين  عــروض شركات  اختيار  من  العمل  أصحاب 
وتسجيل المستفيدين، والتطبيق التدريجي للمشروع بحسب الخطة 
االستراتيجية، الفتا إلى أنه يجري التشاور مع غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن والــقــطــاع الــخــاص فــي هـــذا الــشــأن، وخــاصــة أن رب العمل 
شركات  لــدى  وعائلته  األجنبي  العامل  على  بالتأمين  ملزًما  سيكون 

التأمين المرخصة في البحرين.
وشدد على أن مشروع الضمان الصحي يسهم في توفير الخدمة 

الصحية في المكان المناسب والوقت المناسب للمواطن والمقيم.
أن لجنة  األعلى للصحة  المجلس  رئيس  أوضــح  األدويــة،  وبشأن 
الشراء الموحد تتولى شراء األدوية والمستلزمات الطبية من خال 

تحديد احتياجات المستودع المركزي.
أن األخــطــاء الطبية موجودة  إلــى  أشــار  وحــول األخــطــاء الطبية، 
في كل مكان، وأن المملكة لديها إجــراءات متكاملة بشأن هذا األمر، 
ويجري حاليا وضع مشروع قانون للتأمين على األطباء ضد األخطاء 

الطبية.
التنفيذي  الرئيس  األنصاري  أحمد محمد  الدكتور  أوضح  بدوره 
في  يــصــب  الــصــحــي  الــضــمــان  مـــشـــروع  أن  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات 
المقدمة  الــخــدمــات  زيــــادة  فــي  سيسهم  إذ  أوال،  الــمــريــض  مصلحة 
أي  في  يريده  الذي  الطبيب  اختيار  أمامه فرصة  للمواطن، وسيكون 

مستشفى تابع للضمان الصحي. 
وأشار إلى أنه تم فصل المستشفيات الحكومية عن وزارة الصحة 
المجلس  تــحــت مظلة  يعمل  والــجــمــيــع  الــصــحــيــة،  الــمــراكــز  وكــذلــك 
 6 هــنــاك  أن  إلــى  الفــتــا  متكاملة،  صحية  كمنظومة  للصحة  األعــلــى 
يضم  الـــذي  الطبي  السلمانية  مجمع  أكبرها  حكومية  مستشفيات 

1300 سرير و4900 موظف.
أنـــه تــم ضــخ 2.8 مــلــيــون ديــنــار للبنية  وكــشــف د. األنـــصـــاري عــن 
حيث  الكهرباء  هيئة  بإشراف  السلمانية  بمجمع  للكهرباء  التحتية 
نقطتين  مــن  بالكهرباء  المجمع  تغذية  مــشــروع  مــن  االنــتــهــاء  سيتم 
مختلفتين في أكتوبر القادم، كما تم تزويد المجمع بأحدث المولدات 
الكهربائية لمواجهة أي انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي، كما تم 

رصد الميزانيات الازمة للصيانة التي تشرف عليها وزارة األشغال.
الطبية في  الـــكـــوادر  فــي  الــنــقــص  أنــنــا عملنا عــلــى مــواجــهــة  كــمــا 
عدة  من  أجنبيا  طبيبا   15 توظيف  تم  حيث  األساسية  التخصصات 
دول لمواجهة النقص، وفي نفس الوقت تم ابتعاث 42 طبيبا بحرينيا 
لسياسة  تطبيقا  الــعــالــم  دول  كــبــرى  فــي  الــتــخــصــصــات  هـــذه  لـــدراســـة 

اإلحال. 
الصلة  ذات  الـــدوائـــر  فــي  الــتــطــويــر  اســتــمــرار عملية  عــلــى  وشــــدد 
الفتا  واألشعة،  والعمليات  والعيادات  الطوارئ  أقسام  في  بالمواطن، 
أكثر  الطوارئ  ينتظر في  الراهن ال يوجد مريض  الوقت  أنه في  إلى 
6 ساعات، وهي الفترة الازمة التي تستغرقها الفحوصات الطبيعية، 
وذلك من خال توفير فريق متكامل لتحسين الخدمات المقدمة في 
الطوارئ، وسوف ننتهي من مشروع زيادة الطاقة االستيعابية في قسم 
للطوارئ  120 سريرا  إلى  لتصل  القادم  أكتوبر  في  السلمانية  طــوارئ 
و16 سريرا لإلنعاش. وكشف عن أنه سيتم االنتهاء من 4 غرف عمليات 
جديدة بالسلمانية ليصل عددها إلى 16 غرفة عمليات، كما تم تشغيل 
غرف العمليات حتى السادسة مساء، وتشغيلها يوم السبت لمواجهة 
في  عملية   20 من  العمليات  غــرف  قــدرة  رفعنا  االنتظار، حيث  قوائم 

اليوم إلى 80 عملية تجرى يوميا في مجمع السلمانية.
في قسم  الخدمات  الرضا عن  نسبة  ارتفاع  إلى  األنصاري  وأشــار 
الطوارئ من 30% إلى 80%، مشددا على أن عملية اإلصاح مستمرة.
قــوائــم  أن  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وأكــــد 
االنتظار في قسم االشعة ال تضم الحاالت الطارئة، وتعهد أن تنتهي 

هذا القوائم بحلول يناير 2023 ما لم تتعرض المملكة ألي جائحة.
العاملين في مجمع  األطباء  رواتــب  أن  إلى  األنصاري  د.  وتطرق 
السلمانية الطبي تفوق رواتب األطباء في مستشفى الملك حمد أو 

المستشفى العسكري.

لدى لقائه روؤ�صاء تحرير ال�صحف المحلية.. رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة:

ت�ضخير كافة الإمكانيات والجهود الالزمة لموا�ضلة تطوير جودة وكفاءة الخدمات ال�ضحية
ت��ط��ب��ي��ق ال���م���رح���ل���ة الأول���������ى م����ن ال�������ص���م���ان ال�������ص���ح���ي ب����داي����ة ال����ع����ام ال���ج���دي���د

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة خال اللقاء.

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أجــــــــــــرى فــــــريــــــق طـــــبـــــي فـــي 
ــى الـــــــمـــــــلـــــــك حــــمــــد  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــريـــن  ــبـــحـ الــــجــــامــــعــــي ومــــركــــز الـ
دقيقا  تــدخــا جــراحــيــا  ــأورام  ــ لــ
ومعقدا الستئصال ورم سرطاني 
خبيث غير شائع وعدواني سريع 
النمو، شخصت به شابة بحرينية 
إذ  ــا،  ــامــ عــ الـــعـــمـــر 35  ــن  مــ تــبــلــغ 
ــة  ــعـ أظــــهــــرت الـــفـــحـــوصـــات واألشـ
األيمن  ثديها  في  خاياه  تكاثر 
الـــ6  لــم يتجاوز  وقــت قياسي  فــي 
شــــهــــور، لــيــصــبــح بـــحـــجـــم طــفــل 
رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك 
بإشراف الدكتورة نوف الشيباني 
الثدي  أورام  جــراحــات  استشاري 
والــتــرمــيــم اســتــشــاري الــجــراحــة 
فخرو  عــبــداهلل  والــدكــتــور  العامة 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ

والترميم.
العملية  تــفــاصــيــل  وكــشــفــت 
والمعقدة  بالنادرة  صنفت  التي 
وانـــــفـــــرد بــــإجــــرائــــهــــا مــســتــشــفــى 
لــ»أخبار  الجامعي  حمد  الملك 
الخليج« أن المريضة الثاثينية 
بسرعة  ينمو  ورم  بــوجــود  شعرت 
فـــي ثــديــهــا األيـــمـــن بــشــكــل غير 
اعــتــيــادي فــي أغــســطــس مــن عــام 
الــــورم  طــبــيــعــة  ــورت  ــطــ وتــ  ،2021
إلـــى درجــة  وانــتــشــر بشكل واســـع 
صغير  كطفل  تحمله  كانت  أنها 

تحويلها من  وفــور  فــوق صدرها، 
فيه  شخصت  الــذي  المستشفى 
إلى مركز البحرين لــأورام تمت 
المجلس  فـــي  حــالــتــهــا  مــنــاقــشــة 
العاج  بدء  وتم  لــأورام  الوطني 

على وجه السرعة.
وتم البدء بالخطة العاجية 
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة 
المرحلة األولى من خال إخضاع 
في  الكيميائي  للعاج  المريضة 
لتقليل  لــــأورام  البحرين  مــركــز 
حــجــم الــــورم الــســرطــانــي والـــذي 
الــثــدي  بـــ»ســرطــان  يــعــرف علميا 
الــمــيــتــابــاســتــيــك« وهـــو ســرطــان 

يـــتـــشـــكـــل فـــــي قـــــنـــــوات الــحــلــيــب 
ثـــم يــنــتــقــل إلــــى أنــســجــة الــثــدي 
األخـــرى ويــكــون عــدوانــًيــا وسريع 
الــنــمــو، والــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــورم  الــعــاج كــانــت بــاســتــئــصــال الـ

جراحيا.
ــــوف  ــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة نـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الشيباني التي أجرت االستئصال 
الجراحي للورم بمساعدة الفريق 
الطبي أن التدخل الجراحي كان 
دقيقا ومعقدا ويحمل قدرا كبيرا 
كــان  الـــــورم  إن  إذ  الــتــحــدي؛  مـــن 
ضــخــًمــا ويــســتــوجــب اســتــئــصــالــه 
ــــداث ثقب  إحـ دون  مـــن  بــالــكــامــل 

فـــي الـــجـــزء الــكــيــســي مـــن الــــورم، 
ــرا إلــــــى تــمــكــن  ــظــ ــدة أنــــــه نــ ــ ــؤكـ ــ مـ
وكفاءته  وخبرته  الطبي  الفريق 
تبين  الـــذي  الـــورم  استئصال  تــم 
أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل 

من ساعة.
ــم مــنــح  وأشـــــــــارت الـــــى أنـــــه تــ
ــار إعـــــــادة تــرمــيــم  ــيـ الـــمـــريـــضـــة خـ
ــورم،  ــ ــثــــدي بـــعـــد اســـتـــئـــصـــال الــ الــ
الدكتور عبداهلل فخرو  حيث قام 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ
بــإدخــال  بالمستشفى  والترميم 
وذلك  األنسجة  لتوسيع  البالون 
ــل  ــراحـ ــوة أولـــــــى مــــن مـ فــــي خــــطــ

المريضة  وضعت  فيما  الترميم، 
الجراحية  العملية  ــراء  إجــ بــعــد 
تـــحـــت الـــمـــاحـــظـــة الــطــبــيــة فــي 
الــمــســتــشــفــى 4 ايـــــام فــقــط ولــم 
صحية  مضاعفات  ألي  تتعرض 
وقد  المستشفى  بعدها  وغـــادرت 
التي  الصحية  معاناتها  انتهت 

استمرت أكثر من ستة شهور.
ســـرطـــان  أن  بـــالـــذكـــر  يـــجـــدر 
ورم  هــو  الميتاباستيك  الــثــدي 
ــود  ــوجـ ــالـ خـــبـــيـــث نـــــــادر يــتــمــيــز بـ
أكـــثـــر من  أو  الــنــســيــجــي الثــنــيــن 
تمثل حاالت  إذ  الخلوية  األنــواع 
الميتاباستيك  الــثــدي  ســرطــان 
الــــحــــاالت  مــــن   %1-%0.25 مــــن 
ــثـــدي  الـــمـــشـــخـــصـــة لــــســــرطــــان الـ
الــقــلــيــل  إال  ــعــــرف  ــ ُي وال  ــا  ــوًيـ ــنـ سـ
نسبًيا عن أسباب سرطان الثدي 
على  الــتــشــخــيــص  أو  الــحــبــيــبــي 

المدى الطويل.
الجراحي  الفريق  أن   يذكر 
إيمان  الــدكــتــورة  يضم  المساعد 
حـــمـــزة والـــدكـــتـــور يـــوســـف ســالــم 
والــدكــتــورة ســارة صــاح من قسم 
الــجــراحــة الــعــامــة والــدكــتــور أبــو 
ــة  ــــاح مــــن قـــســـم جـــراحـ ــكـــر صــ بـ
الترميم، فيما تم إنجاز العملية 
سلسلة  إلــى  لتضاف  تــام  بنجاح 
ــة فــي  ــلــ ــتــــواصــ ــمــ الــــنــــجــــاحــــات الــ
مختلف  ــراء  إجـ فــي  المستشفى 
في  والــنــادرة  المعقدة  العمليات 

جميع االختصاصات الطبية.

في اأقل من �ضاعة وبحجم طفل ر�ضيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�شتاأ�شل ورما �شرطانيا غير �شائع وعدوانيا من ثدي �شابة

سابقًا كان يتم إصاح الجزء 
األورطــي  الــشــريــان  مــن  المنتفخ 
عن طريق جراحة كبيرة تتطلب 
فتحا واسعا للبطن ووقف الدورة 
الـــدمـــويـــة لــنــصــف الــجــســم فــتــرة 
زمــنــيــة. أمــا فــي الــوقــت الحاضر 
تــــمــــكــــن جــــــراحــــــو الـــمـــســـتـــشـــفـــى 
تقنيات  استخدام  من  العسكري 
ــيــــات  ــلــ جـــــــديـــــــدة لـــــغـــــرفـــــة الــــعــــمــ
الــهــجــيــنــة الــجــديــدة والـــتـــي تقع 
بالبرج الجنوبي وهي تجمع بين 

الـــجـــراحـــة الــمــفــتــوحــة وتــقــنــيــات 
األوعية الدموية التداخلية. 

حيث تمت معالجة المريض 
عـــن طـــريـــق إجـــــراء ثــقــب صغير 
شرايين  عبر  قسطرة  باستخدام 

الفخذ.
أثــــــنــــــاء وضــــــــع الـــــدعـــــامـــــات 
كـــــــــان األطــــــــبــــــــاء يـــســـتـــخـــدمـــون 
تــمــاًمــا  الــجــديــدة   Fusion تقنية 
والــتــي تجمع بــيــن صـــور األشــعــة 
الــمــقــطــعــيــة وتـــصـــويـــر األوعـــيـــة. 

بوضع  التقنية  هــذه  تسمح  كما 
الـــــدعـــــامـــــة بـــشـــكـــل دقـــيـــق جـــــًدا 
الــازمــة،  الصبغة  كمية  وتقليل 
ــاض كــبــيــر  ــفـ ــخـ ــي انـ ــا أســـهـــم فــ مــ
وجعل  المريض  على  للمخاطر 
بعدها خرج  أماًنا.  أكثر  اإلجــراء 
ــو بـــحـــالـــة صــحــيــة  ــ الـــمـــريـــض وهـ
مــســتــقــرة فــي الــيــوم الــتــالــي بعد 

الجراحة.
وقد أعرب الدكتور مارتن عن 
الخدمات  لقائد  وشكره  امتنانه 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد 

وتوجيهه  المستمر  دعــمــه  عــلــى 
الدموية حتى  األوعية  إلى قسم 
تمكن الــقــســم مــن الــوصــول إلــى 
الـــتـــمـــيـــز فــــي تــشــخــيــص وعــــاج 

أمراض األوعية الدموية.

البطني  الأورط��ي  ال�شريان  ت�شخم  عالج  البحرين..  في  مرة  لأول 
الع�ش�كري  بالم�شت�ش�فى   Fusion برنام�ج  وبا�ش�تخدام  بالدعام�ات 

} د. مارتن ماريش.

صرح الدكتور مارتن ماريش استشاري جراحة األوعية الدموية 
في المستشفى العسكري بأنه تم تشخيص مريض بحريني يبلغ 
من العمر 66 عامًا بتمدد كبير في األوعية الدموية حوالي 6سم 
في الشريان األورطي في البطن. هذا النوع من التوسع األورطي 
إذا ترك فترة طويلة من دون عاج يمكن أن يؤدي إلى تمزق هذا 
الــحــاد، لذا  الــوفــاة عــن طريق النزيف  إلــى  الشريان مــا قــد يــؤدي 
يجب إصــاح الــجــزء المنتفخ مــن الــشــريــان األورطـــي فــي الــدورة 

الدموية.

مؤسسة  للبنات،  الملكية  الجامعة  يسر 
البحرين  مملكة  فــي  الــرائــدة  العالي  التعليم 
إطــاق  تعلن  أن  بــالــمــرأة،  للنهوض  المكرسة 
في  العلوم  بكالوريوس  متطور،  جديد  برنامج 
سيبدأ  التفاعلية.  والتقنيات  الرقمي  اإلعــام 
التسجيل  وأن   ،2022 سبتمبر  فــي  الــبــرنــامــج 
األول  الــدراســي  للفصل  اآلن  مفتوح  والقبول 

من العام الدراسي 2023-2022.
وأعــــرب مــنــســق الــبــرنــامــج، الــدكــتــور همام 
األغــــــــا، عــــن فــــخــــره بــــإطــــاق هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
ــــي مــمــلــكــة  ــه فـ ــوعــ ــــن نــ الـــمـــتـــمـــيـــز والــــفــــريــــد مـ
استراتيجية  مــع  يــتــمــاشــى  ــذي  والــ الــبــحــريــن. 
البحرين  ــة  »رؤيــ للبحرين  الــوطــنــيــة  التنمية 
والخبرة  بالمعرفة  الــطــالــبــات  لــتــزويــد   »2030
مهارات  اكتساب  على  ومساعدتهن  الصلة  ذات 
المهارات  بتطوير  الجامعة  تلتزم  المستقبل. 
الــــتــــي يــحــتــاجــهــا الــــســــوق مــــن خـــــال تــوفــيــر 
والتقنيات  الــرقــمــي  اإلعـــام  فــي  متخصصين 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في  التفاعلية 

التعاون الخليجي واألسواق الدولية.

البرنامج  مــدة  أن  األغـــا  الــدكــتــور  وأضـــاف 
4 ســنــوات أكــاديــمــيــة وبــهــا 132 وحـــدة دراســيــة. 
لتلبية  الخريجات  إعداد  إلى  البرنامج  يهدف 
ــة فــــي الـــوســـائـــط  ــوريـ ــفـ احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق الـ
المتعددة التفاعلية وتصميم وتطوير المواقع 
ــهـــزة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وتــصــمــيــم تــطــبــيــقــات األجـ
ثنائية  والــرســوم  الرقمي  والفيديو  المحمولة 
وتصميم  االفتراضي  والــواقــع  األبعاد  وثاثية 
والتسويق  االجــتــمــاعــيــة،  والــوســائــط  األلــعــاب 
ــة  ــ ــهـ ــ ــي، وتــــجــــربــــة الـــمـــســـتـــخـــدم وواجـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ

االستخدام.
يــشــتــمــل هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــفـــريـــد مــتــعــدد 
التخصصات على دورات دراسية في تكنولوجيا 
والتقنيات  اإلبــداعــي  والتصميم  المعلومات 
ــويـــق الــرقــمــي  ــتـــسـ ــة والـ ــيـ ــمـ ــرقـ الــتــفــاعــلــيــة والـ
ـــن الــبــرنــامــج  ــال الـــجـــمـــاهـــيـــري. يـــمـــكِّ ــ ــصـ ــ واالتـ
العالم  تــرك بصمة فــي مــجــال  الــطــالــبــات مــن 
الـــرقـــمـــي لــيــصــبــحــن مـــؤهـــات فـــي الــمــجــاالت 
تــعــلــيــمــيــة  دورات  ــــال  خـ مــــن  يــخــتــرنــهــا  ــتـــي  الـ
ـــدرس فــــي بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة  ــ ــيـــدة الــتــنــظــيــم ُتــ جـ

ممتازة بمساعدة أعضاء هيئة تدريس دوليين 
ومختبرات كمبيوتر وبنية تحتية ذات مستوى 

عالمي.
الخريجات  تتوقع  التي  الوظائف  تشمل 
للوسائط  التخرج مصممة  بعد  بها  االلتحاق 
ــعــــددة، مــصــمــمــة ومــــطــــورة  ــتــ الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــمــ
المحتوى  إدارة  ونــظــام  اإللــكــتــرونــيــة  للمواقع 
وواجهة  المستخدم  تجربة  مصممة   ،)CMS(
ومــطــورة  مــصــمــمــة   ،)UX / UI( االســـتـــخـــدام 
لـــألـــعـــاب ومــصــمــمــة لــلــمــحــتــوى اإللــكــتــرونــي 
ــة، مـــصـــمـــمـــة ومــــطــــورة  ــيــ ــمــ ــرقــ ــة الــ ــافــ والــــصــــحــ
للرسوم  المحمول، مصممة  الهاتف  تطبيقات 
ــاد، مصممة  ــعــ األبــ ثــاثــيــة   / األبـــعـــاد  ثــنــائــيــة 
لــلــواقــع االفــتــراضــي ثــنــائــي / ثــاثــي األبــعــاد، 
والرسوم، منتجة  البصرية  للمؤثرات  مصممة 
لــلــفــيــديــوهــات الـــرقـــمـــيـــة، أخــصــائــيــة وســائــط 
اجتماعية، أخصائية تسويق رقمي، متخصصة 

في التجارة اإللكترونية والمزيد من ذلك.

الجامع�ة الملكي�ة للبن�ات تطل�ق برنامًج�ا جدي�ًدا متط�وًرا

} د. همام األغا.

استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون 
البرناج  رئيسة  لــونــاردونــي،  فــرنــانــدا  الــبــلــديــات، 
القطري لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
والوفد  )الموئل(  البحرين  مملكة  في  البشرية 
ــرافـــق لــهــا وذلـــــك لــبــحــث الـــمـــواضـــيـــع ذات  ــمـ الـ

االهتمام المشترك.
وخال اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون البناء 
وبرنامج  البحرين  مملكة  بين  القائم  والمثمر 
والذي  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
صعيد  على  المهمة  النتائج  مــن  الكثير  أثــمــر 
العمرانية  بالمواقع  واالهــتــمــام  الــمــدن  تطوير 
والـــحـــضـــريـــة مــتــطــرقــا إلــــى مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم المتحدة، 
مؤكًدا أن مملكة البحرين تولي اهتماًما خاًصا 
أهم  إحـــدى  كونها  المستدامة  التنمية  بمبدأ 

ركائز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
المستوى  على  التعاون  أهمية  الوزير  وأكد 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــن الــــــــدول الـ ــمـــي بـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــــذي يــلــعــبــه بــرنــامــج األمـ الـــــدور الـ

للمستوطنات البشرية. 
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــادت فـــرنـــانـــدا لـــونـــاردونـــي 

بـــالـــتـــقـــدم الـــمـــلـــحـــوظ الــــــذي شـــهـــدتـــه مــمــلــكــة 
البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكًدا 
على حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع 
الوزارة في شتى البرامج والمجاالت بما يحقق 
أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.
وقــدمــت فــرنــانــدا شــرحــا عــن منتدى األمــم 
في  سيقام  الــذي  الحضرية  للتنمية  المتحدة 

دولة بولندا نهاية الشهر الجاري وسيشارك فيه 
الوزير ممثا لمملكة البحرين.

وجـــــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء بــــحــــث عـــــــدد مــن 
وسبل  الــمــشــتــرك،  الــتــعــاون  ومــشــاريــع  الملفات 
تكثيف وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي 
وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى في مملكة 

البحرين.

بحث التعاون بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للم�شتوطنات الب�شرية

أكــــد الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع 
الفريق  وزارة الصحة عضو  وكيل 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كــــــورونــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19( أهـــمـــيـــة 
مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
رفًدا  الفيروس  انتشار  من  للحد 
في  يسهم  بما  المبذولة  للجهود 
ــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة  الـــحـ
بمملكة  والمقيمين  المواطنين 
المملكة  أن  إلــى  الفًتا  البحرين، 
ــة  ــة وســـامـ ــحـ ــلـــى صـ ــة عـ ــريـــصـ حـ
ــويــــة قــصــوى  الــجــمــيــع كــونــهــا أولــ
وهدفا ماثا نصب األعين في كل 

جهود التصدي للفيروس.
إلــــــــــى أن  الــــــمــــــانــــــع  وأشــــــــــــــار 
لبس  تقتضي  الصحية  المنشآت 
الـــكـــمـــامـــات بــحــســب الــتــعــلــيــمــات 
اإلرشــــــاديــــــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، كــمــا 
الـــكـــمـــام اخـــتـــيـــاري فــي  لـــبـــس  أن 
والخارجية  الــداخــلــيــة  المناطق 
التي  اإلرشــاديــة  التعليمات  وفــق 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  أعــلــنــهــا 
ــا،  ــ ــ ــورون ــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلــــتــــصــــدي لـ لــ
أن  يمكن  الــفــيــروس  أن  مــوضــحــًا 
ــن طـــريـــق األشـــخـــاص  يــنــتــشــر عــ
الذين ال تظهر عليهم األعراض، 
بــعــض األشـــخـــاص  يــعــنــي أن  مـــا 
للعدوى  ناقلين  يكونوا  أن  يمكن 
وهم ال يدركون ذلك، وبناء عليه 
نشدد على أهمية لبس الكمامات 
األكثر  األشــخــاص  مجالسة  عند 

عـــرضـــة لــلــخــطــر مـــن كـــبـــار الــســن 
ــاب األمـــــــــراض الــمــزمــنــة  ــ ــحـ ــ وأصـ
ــلـــى صــحــتــهــم  وذلـــــــك حـــفـــاًظـــا عـ

وسامتهم.
الــــكــــوادر  أن  الـــمـــانـــع  وبــــّيــــن 
التعامل  فــي  مــســتــمــرة  الــوطــنــيــة 
الجائحة  مـــســـارات  مختلف  مــع 
على  الحفاظ  إن  إذ  كــفــاءة،  بكل 
يستدعي  الــيــوم  حــتــى  تحقق  مــا 
مــواصــلــة الــعــمــل بــنــفــس الــوتــيــرة 
الـــواحـــد، موضًحا  الــفــريــق  بـــروح 

أهــمــيــة الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي من 
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــال 
المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بما فيها الجرعة المنشطة لرفع 
للجسم  الــمــنــاعــيــة  االســـتـــجـــابـــة 
الفيروس  من  الحماية  وتحقيق 
ومــتــحــوراتــه، إلـــى جــانــب ضـــرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند 
للفيروس  أعــــراض  ــأي  بـ الــشــعــور 
والسعال  الحرارة  درجــة  )كارتفاع 

وضيق في التنفس(.

ب��الإج��راءات الل��ت��زام  اأهمية  ي��وؤك��د  ال�شحة  وك��ي��ل 
ك��ورون��ا ان��ت�����ش��ار   م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة  الح��ت��رازي��ة 

تــتــواصــل بـــرامـــج وفــعــالــيــات الــمــعــســكــر الــصــيــفــي 
لأكاديمية الملكية للشرطة الذي يعد إحدى مبادرات 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
المواطنة »بحريننا«، ويقام بالتعاون مع صندوق العمل 
»تمكين« بنسخته الثالثة عشرة، ويشمل الفئة العمرية 

ما بين 12 و17 سنة من الجنسين.
وترسيخ  المواطنة  تعزيز  إلــى  المعسكر  ويــهــدف 
ــتـــســـامـــح، وغـــــرس الــهــويــة  قــيــم الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء والـ
اإلسامية، وربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة 
بالتاريخ الوطني، باإلضافة إلى ترسيخ وفهم الواجبات 
والـــمـــســـؤولـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة.. بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
األهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين 
لاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة. 
من  عــــددًا  الصيفي  المعسكر  فــعــالــيــات  تضمنت  وقـــد 
المحافظات،  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم  التي  الزيارات 
الــعــمــل الــمــتــنــوعــة، حــيــث قـــام طلبة  ــددا مـــن ورش  ــ وعـ
بهدف  ــنـــواب  والـ الـــشـــورى  لمجلسي  بـــزيـــارة  الــمــعــســكــر 
بالمشروع اإلصاحي لحضرة  الوعي  وتعميق  التعرف 
السلطة  ودور  المعظم،  الــبــاد  ملك  الجالة  صاحب 
الــتــشــريــعــيــة، وتــعــزيــز ثــقــافــة الــمــشــاركــة فـــي الــتــرشــيــح 
واالنتخاب لدى الشباب، كما قام الطلبة بزيارة دار أكوا 
لاستزراع السمكي بهدف تعرف جهود المركز في توفير 

األمن الغذائي، وتعريفهم بالتحديات البيئية المحلية 
استزراع  مع  التعامل  في  خاصًا  منهجًا  تتطلب  التي 
في  والملوحة  الــحــرارة  بــدرجــة  يتعلق  فيما  األســمــاك 
المزارع السمكية، وزيارة قلعة الشيخ سلمان بن أحمد 
االستراتيجي  موقعها  على  لــاطــاع  بــالــرفــاع  الفاتح 
وتاريخها المهم لمملكة البحرين، باإلضافة إلى قيام 
الطلبة بعدد من األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع.
من  عــددًا  الصيفي  المعسكر  فعاليات  كما شملت 
ورش العمل المختلفة، من أبرزها ورشة عمل »مشروع 
جالة الملك«، والتي تم خالها تقديم نبذة تعريفية 
اإلنسانية،  لــأعــمــال  الملكية  المؤسسة  عــن  للطلبة 
واإلنسانية  الخيرية  المعظم  الملك  جالة  وإنجازات 
داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بهدف غرس قيم 
الوالء والتعاون وحب عمل الخير والتطوع، كما شارك 
الطلبة في ورشة عمل »استغال المراهقين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي« التي قدمها مركز NGN للتدريب 
وتعلم  االنــتــرنــت،  بمخاطر  التوعية  إلــى  تهدف  والــتــي 
مــبــادئ األمــــن الــســيــبــرانــي لــلــمــســاعــدة عــلــى الــحــفــاظ 
ــق« الــتــي تــهــدف إلــى  ــ ــة »رفـ ــ ــان الــجــمــيــع، وورشـ عــلــى أمــ
تعليم الشباب استراتيجيات تحديد ميولهم الدراسية، 
وتعلم اختيار التخصص الجامعي، والحديث عن وضع 

السوق وحاجته.

�ضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني »بحريننا«..

المع�شكر  ل��ط��ل��ب��ة  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب���رام���ج 
ال�����ش��ي��ف��ي ل���الأك���ادي���م���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ش��رط��ة

} جانب من فعاليات طلبة المعسكر الصيفي.

الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  شـــهـــد 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، وزير 
الوطنية  اللجنة  رئيس  الداخلية 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات أمـــــس، 
االحتفال بمناسبة اليوم العالمي 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات، وذلــــك 
الــشــبــاب  شــــــؤون  وزراء  بـــحـــضـــور 
ــعــــدل  والــــــريــــــاضــــــة، الــــصــــحــــة، الــ
ــؤون اإلســامــيــة واألوقـــــاف،  ــشـ والـ
ــا حـــضـــر  ــ ــمـ ــ شـــــــــــؤون اإلعـــــــــــــــام، كـ
الداخلية  وزارة  وكــيــل  االحــتــفــال 
لـــشـــئـــون الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات 
ونائب  الــعــام،  المفتش  واإلقــامــة، 
رئيس األمن العام، وعدد من كبار 

المسئولين.
وزير  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
ــره وتـــقـــديـــره  ــكـ الـــداخـــلـــيـــة عــــن شـ
لــلــجــهــود الــمــخــلــصــة الـــتـــي تــقــوم 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  بــهــا 
الـــــــمـــــــخـــــــدرات والــــمــــســــئــــولــــيــــات 
مكافحة  إدارة  بــهــا  تــنــهــض  الــتــي 
المخدرات وكافة األجهزة األمنية 
المجتمع من  لحماية  المتعاونة 

هذه اآلفة الخطيرة.
ــار الــعــمــل على  وأكـــــد، أنــــه جــ
تــفــاعــلــيــة وطنية  ــادرة  ــبـ مـ إطــــاق 
كافة  تضم  المخدرات،  لمكافحة 
ــيــــاف الــمــجــتــمــع وفــعــالــيــاتــه،  أطــ
المخدرات،  مكافحة  أن  موضحا 

مــســئــولــيــة مــجــتــمــعــيــة، تــتــطــلــب 
تكاتف جميع المؤسسات في إطار 
الــشــراكــة  مــن  متكاملة  منظومة 

المجتمعية.
وأشـــــار إلــــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
ــة فـــــي مـــجـــال  ــيــ ــنــ الــــتــــوعــــيــــة األمــ
والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات  مكافحة 
ــق مــنــهــج ابـــتـــكـــاري،  الــعــقــلــيــة، وفــ
لـــمـــحـــاصـــرة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة 
السلم  على  لتأثيرها  والتصدي 
ــإطـــاق  ــدا بـ ــيـ ــشـ ــاعــــي، مـ ــمــ ــتــ االجــ
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والمؤثرات العقلية، وما تتضمنه 
من أهــداف ومــبــادرات، بما يسهم 
في تعزيز النجاحات التي تحققت 
من خال النسخة األولى التي تم 

إطاقها عام 2015.
مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد مــــديــــر عـــام 
واألدلــة  للمباحث  العامة  اإلدارة 
ألقاها  التي  الجنائية، في كلمته 
تــدشــيــن  أن  الـــمـــنـــاســـبـــة،  بــــهــــذه 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة يـــأتـــي بعد 
النسخة  الــداخــلــيــة  وزيـــر  تدشين 
ــحـــت مـــظـــلـــة الــلــجــنــة  األولــــــــــى، تـ
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
حــكــومــيــة  ــة  ــهـ جـ  24 وبـــمـــشـــاركـــة 

ومـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن 
ــي مــرحــلــتــهــا  الـــخـــطـــة حــقــقــت فــ
األولى نجاحًا عاليًا بلغت نسبته 
مــبــادرة،   257 تحقيق  عــبــر   %97
ــــدى نــجــاحــهــا فــي  مـــمـــا ُيـــظـــهـــر مـ
الــتــصــدي لــلــمــخــدرات عــلــى عــدة 
ووقائية  وتشريعية  أمنية  محاور 
إدارة  جهود  خــال  مــن  وعاجية، 
مع  بالتعاون  المخدرات  مكافحة 
وفــي  المعنية،  األمــنــيــة  األجــهــزة 
اطار الشراكة المجتمعية البناءة.
ــل أشـــــــاد  ــصــ ــتــ ــاق مــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــلــــي،  ــم فـــــــــــؤاد عــ ــ ــاتــ ــ الــــــدكــــــتــــــور حــ
األمــم  لمكتب  اإلقليمي  الــمــديــر 
الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات 

التعاون  مجلس  لدول  والجريمة 
العميقة  بــالــشــراكــة  الــخــلــيــجــي، 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــكــتــب 
الــمــنــظــمــة الــدولــيــة، مــوضــحــا أن 
الــبــحــريــن لــم تــكــن مــجــرد شريك 
وإنما  التقنية،  المساعدة  يتلقى 
مواكبة  عــلــى  دائـــم  بشكل  عملت 
نموذج  وتقديم  الدولية  المعايير 
من  واستطاعت  األخـــرى،  لــلــدول 
الوطنية لمكافحة  الخطة  خال 
المخدرات والمؤثرات العقلية أن 
تــقــدم نــمــوذجــا لــاســتــراتــيــجــيــات 
الــمــخــدرات  لمكافحة  الــمــتــوازنــة 
وقــدمــت لــأمــم الــمــتــحــدة اآللــيــة 
تحفيز  خــالــهــا  مــن  يمكن  الــتــي 

تـــطـــويـــر  ــى  ــلــ عــ الـــمـــنـــطـــقـــة  دول 
وطنية  واستراتيجيات  ســيــاســات 

متوازنة.
من جهته أكد العميد محمد 
المكتب  مــديــر  الرواشدة,  عــلــي 
ــدرات  ــمـــخـ ــي لــمــكــافــحــة الـ ــربـ ــعـ الـ
والـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة، مــواكــبــة 
إدارة  إنـــجـــازات  الــعــربــي  الــمــكــتــب 
المتاحقة  الــمــخــدرات  مكافحة 
ــمــــخــــدرة  ــبــــط الــــــمــــــواد الــ فـــــي ضــ
والمؤثرات العقلية، في ضبطيات 
مــتــمــيــزة مــحــلــيــًا ودولـــيـــًا تــنــّم عن 
ــبـــارة تــبــذلــهــا الــبــحــريــن  جـــهـــود جـ
ــا إلـــى  ــنـــوهـ ــاق، مـ ــيــ ــســ فــــي هـــــذا الــ
تــتــويــج هـــذه الــجــهــود، بــفــوز وزارة 

الــداخــلــيــة ولـــلـــعـــام الـــثـــالـــث على 
الــمــركــز الثاني  بــجــائــزة  الــتــوالــي، 
تعاون  أفضل  مسابقة  فــي  عربيا 
أسهم  عملياتي  معلوماتي  عربي 
ــا الـــمـــخـــدرات  ــايـ فــــي ضـــبـــط قـــضـ
والـــتـــي تــطــلــقــهــا األمـــانـــة الــعــامــة 
العرب  الــداخــلــيــة  وزراء  لمجلس 
بالشراكات  كذلك  مشيدا  سنويًا، 
جميع  بين  الفاعلة  المجتمعية 
مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
فـــي الــبــحــريــن لــلــتــوعــيــة بــأضــرار 

المخدرات.
وتـــم خـــال االحــتــفــال عــرض 
فيلم وثائقي، استعرض مؤشرات 
لمكافحة  الوطنية  الخطة  نجاح 

العقلية،  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات 
ــتـــي تــم  فــــي نــســخــتــهــا األولــــــــى، الـ
في  ــارك  ــ وشـ  2015 عـــام  إطــاقــهــا 
تنفيذ أهدافها 24 شريكا تنفيذيا 
ومــؤســســات  وهــيــئــات  وزارات  مـــن 
الجهود  تضمنت  كــمــا  الــمــمــلــكــة. 
لمتابعة  مــخــتــص  فــريــق  تشكيل 
الــشــركــاء  ودعــــم  ــداف  ــ األهـ تنفيذ 
بما  المبادرات،  وتقييم  وضــع  في 
يسهم في تعزيز الجهود الوطنية 

لمكافحة المخدرات.
ــفــــضــــل وزيــــــر  بــــعــــد ذلــــــــــك، تــ
الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية 
بتدشين  الـــمـــخـــدرات،  لــمــكــافــحــة 
ــن الــخــطــة  ــ ــانــــي مـ ــثــ اإلصــــــــــدار الــ

الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
والمؤثرات العقلية »2022 /2026« 
ــة أمــنــيــة  ــراكــ والـــــــذي يــتــضــمــن شــ
مــجــتــمــعــيــة لــلــتــصــدي لــمــخــاطــر 
الـــمـــخـــدرات مـــن خــــال مــكــافــحــة 
االتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع وتــطــويــر 
الــرقــابــة األمــنــيــة والعمل  وســائــل 
على تعزيز دور المجتمع واإلعام 
والمؤسسات الدينية في مكافحة 

المخدرات.
بتكريم  الداخلية  وزيــر  وقــام 
األمنية  اإلدارة  عدد من منتسبي 
الــمــتــعــاونــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الــــمــــخــــدرات، مــتــمــنــيــًا لــلــجــمــيــع 

التوفيق في خدمة الوطن.
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اإطالق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات ت�ضم كافة اأطياف وفعاليات المجتمع
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��د���ص��ن الإ�����ص����دار ال��ث��ان��ي م���ن ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات

م�ضوؤول اأممي: البحرين ا�ضتطاعت اأن تقدم نموذجا لال�ضتراتيجيات المتوازنة لمكافحة المخدرات

} وزير الداخلية خالل االحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإطاق المبادرة التفاعلية.

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير: عبداألمير الساطنة

رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أّكـــد 
اإلمــكــانــيــات  كــافــة  تسخير  عــلــى  الــحــرص  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الصحية  الخدمات  وكفاءة  جــودة  تطوير  لمواصلة  الازمة  والجهود 
برفع مستوى الرعاية الصحية واستدامتها، وتحقيق معدالت متقّدمة 
مــن الــتــنــافــســيــة والــشــفــافــيــة والـــعـــدالـــة، بــمــا يــســهــم فــي تحقيق رؤيــة 
لتوجيهات حضرة صاحب  تنفيذًا  وذلك   ،2030 االقتصادية  البحرين 
المعّظم،  الــبــاد  مــلــك  آل خليفة  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
تطوير  إلــى  الهادفة  والبرامج  المشاريع  كافة  به  تحظى  ما  وبفضل 
القطاع الصحي من دعم ومتابعة مستمّرة من صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
المحلية، بحضور  الصحف  تحرير  رؤســاء  لقائه  لــدى  ذلــك  جــاء 
ــال  ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــمـــركـــز االتـــصـ ــوســـف مــحــمــد الــبــنــخــلــيــل الـــرئـ يـ
ــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  الـــوطـــنـــي، والـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنــــصــ
إلطاعهم  وذلـــك  المسؤولين،  مــن  وعـــدد  الحكومية،  للمستشفيات 
الصحي  الضمان  برنامج  بتنفيذ  المتعلقة  المستجدات  آخــر  على 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التسيير  ومــشــروع  الوطني، 

والمستشفيات الحكومية.
وخال اللقاء، أكد الدور المهم الذي تقوم به الصحافة المحلية 
واإلعام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ كافة المشاريع 
الصحي،  بالقطاع  المتعّلقة  سيما  وال  والتنموية  الوطنية  والبرامج 
مع  الوقوف  وضــرورة  بأهميتها  المجتمع  توعية  في  األثــر  لها  والتي 
مسارات تنفيذها حتى ُتحّقق أهدافها المنشودة التي سينعكس أثرها 

على الجميع بالخير والنماء. 
التسيير  برنامج  تنفيذ  تفاصيل  استعراض  اللقاء  تّم خال  كما 
الذاتي، الذي يعتبر مشروع »اختر طبيبك« الذي يتم تطبيقه تجريبيًا 
في محافظة المحرق أحد أبرز برامجه، منوهًا إلى أّن التسيير الذاتي 
درجـــات  أقــصــى  وتحقيق  األداء  مــعــدالت  أعــلــى  تسجيل  فــي  سيسهم 
المعايير  أفــضــل  وفـــق  الــخــدمــات الصحية  تــطــويــر  الــرضــا مــن خـــال 
ترتكز  التي  المستقبلية  األولويات  على  واستنادًا  المعتمدة،  الدولية 
على توفير أفضل سبل الرعاية الطبّية للمريض في البيئة المناسبة 

والمهيأة لذلك.
التنفيذي  الــرئــيــس  األنـــصـــاري  أحــمــد محمد  الــدكــتــور  أكـــد  وقـــد 
أهــداف  إنــجــاز  وتــيــرة  تسريع  على  الــحــرص  الحكومية  للمستشفيات 
المقدمة،  الخدمات  جودة  تحسين  لمتابعة  الذاتي،  التسيير  مشروع 
الحكومية  المستشفيات  في  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  إلى  مشيرًا 

لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير بالجهود الكبيرة المبذولة في 
بأعلى  الشاملة  الصحية  التغطية  يحقق  بما  الصحي،  القطاع  رفــد 
مستويات الجودة واالستدامة، من خال تطبيق البرنامج الذي يأتي 

في إطار التطوير الشامل للخدمات الصحية في المملكة.

رئيس  آل خليفة  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  وأشــار 
المجلس األعلى للصحة إلى أن المرحلة األولى من برنامج الضمان 
المقيمين  على  القادم  العام  بداية  مع  تطبيقها  يتم  ســوف  الصحي 
األجانب في المملكة، الفتا إلى أنه يجري حاليا التشاور مع الجهات 
األجــانــب،  للمقيمين  االلــزامــيــة  الصحية  الــرزمــة  لتحديد  المعنية 
ومـــراجـــعـــة الـــشـــروط الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا النــضــمــام شـــركـــات الــتــأمــيــن 
الــراغــبــة فــي تــوفــيــر هـــذه الـــرزمـــة، وتــوفــيــر منصة الــكــتــرونــيــة لتمكين 
الصحية  للرزمة  التأمين  عــروض شركات  اختيار  من  العمل  أصحاب 
وتسجيل المستفيدين، والتطبيق التدريجي للمشروع بحسب الخطة 
االستراتيجية، الفتا إلى أنه يجري التشاور مع غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن والــقــطــاع الــخــاص فــي هـــذا الــشــأن، وخــاصــة أن رب العمل 
شركات  لــدى  وعائلته  األجنبي  العامل  على  بالتأمين  ملزًما  سيكون 

التأمين المرخصة في البحرين.
وشدد على أن مشروع الضمان الصحي يسهم في توفير الخدمة 

الصحية في المكان المناسب والوقت المناسب للمواطن والمقيم.
أن لجنة  األعلى للصحة  المجلس  رئيس  أوضــح  األدويــة،  وبشأن 
الشراء الموحد تتولى شراء األدوية والمستلزمات الطبية من خال 

تحديد احتياجات المستودع المركزي.
أن األخــطــاء الطبية موجودة  إلــى  أشــار  وحــول األخــطــاء الطبية، 
في كل مكان، وأن المملكة لديها إجــراءات متكاملة بشأن هذا األمر، 
ويجري حاليا وضع مشروع قانون للتأمين على األطباء ضد األخطاء 

الطبية.
التنفيذي  الرئيس  األنصاري  أحمد محمد  الدكتور  أوضح  بدوره 
في  يــصــب  الــصــحــي  الــضــمــان  مـــشـــروع  أن  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات 
المقدمة  الــخــدمــات  زيــــادة  فــي  سيسهم  إذ  أوال،  الــمــريــض  مصلحة 
أي  في  يريده  الذي  الطبيب  اختيار  أمامه فرصة  للمواطن، وسيكون 

مستشفى تابع للضمان الصحي. 
وأشار إلى أنه تم فصل المستشفيات الحكومية عن وزارة الصحة 
المجلس  تــحــت مظلة  يعمل  والــجــمــيــع  الــصــحــيــة،  الــمــراكــز  وكــذلــك 
 6 هــنــاك  أن  إلــى  الفــتــا  متكاملة،  صحية  كمنظومة  للصحة  األعــلــى 
يضم  الـــذي  الطبي  السلمانية  مجمع  أكبرها  حكومية  مستشفيات 

1300 سرير و4900 موظف.
أنـــه تــم ضــخ 2.8 مــلــيــون ديــنــار للبنية  وكــشــف د. األنـــصـــاري عــن 
حيث  الكهرباء  هيئة  بإشراف  السلمانية  بمجمع  للكهرباء  التحتية 
نقطتين  مــن  بالكهرباء  المجمع  تغذية  مــشــروع  مــن  االنــتــهــاء  سيتم 
مختلفتين في أكتوبر القادم، كما تم تزويد المجمع بأحدث المولدات 
الكهربائية لمواجهة أي انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي، كما تم 

رصد الميزانيات الازمة للصيانة التي تشرف عليها وزارة األشغال.
الطبية في  الـــكـــوادر  فــي  الــنــقــص  أنــنــا عملنا عــلــى مــواجــهــة  كــمــا 
عدة  من  أجنبيا  طبيبا   15 توظيف  تم  حيث  األساسية  التخصصات 
دول لمواجهة النقص، وفي نفس الوقت تم ابتعاث 42 طبيبا بحرينيا 
لسياسة  تطبيقا  الــعــالــم  دول  كــبــرى  فــي  الــتــخــصــصــات  هـــذه  لـــدراســـة 

اإلحال. 
الصلة  ذات  الـــدوائـــر  فــي  الــتــطــويــر  اســتــمــرار عملية  عــلــى  وشــــدد 
الفتا  واألشعة،  والعمليات  والعيادات  الطوارئ  أقسام  في  بالمواطن، 
أكثر  الطوارئ  ينتظر في  الراهن ال يوجد مريض  الوقت  أنه في  إلى 
6 ساعات، وهي الفترة الازمة التي تستغرقها الفحوصات الطبيعية، 
وذلك من خال توفير فريق متكامل لتحسين الخدمات المقدمة في 
الطوارئ، وسوف ننتهي من مشروع زيادة الطاقة االستيعابية في قسم 
للطوارئ  120 سريرا  إلى  لتصل  القادم  أكتوبر  في  السلمانية  طــوارئ 
و16 سريرا لإلنعاش. وكشف عن أنه سيتم االنتهاء من 4 غرف عمليات 
جديدة بالسلمانية ليصل عددها إلى 16 غرفة عمليات، كما تم تشغيل 
غرف العمليات حتى السادسة مساء، وتشغيلها يوم السبت لمواجهة 
في  عملية   20 من  العمليات  غــرف  قــدرة  رفعنا  االنتظار، حيث  قوائم 

اليوم إلى 80 عملية تجرى يوميا في مجمع السلمانية.
في قسم  الخدمات  الرضا عن  نسبة  ارتفاع  إلى  األنصاري  وأشــار 
الطوارئ من 30% إلى 80%، مشددا على أن عملية اإلصاح مستمرة.
قــوائــم  أن  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وأكــــد 
االنتظار في قسم االشعة ال تضم الحاالت الطارئة، وتعهد أن تنتهي 

هذا القوائم بحلول يناير 2023 ما لم تتعرض المملكة ألي جائحة.
العاملين في مجمع  األطباء  رواتــب  أن  إلى  األنصاري  د.  وتطرق 
السلمانية الطبي تفوق رواتب األطباء في مستشفى الملك حمد أو 

المستشفى العسكري.

لدى لقائه روؤ�صاء تحرير ال�صحف المحلية.. رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة:

ت�ضخير كافة الإمكانيات والجهود الالزمة لموا�ضلة تطوير جودة وكفاءة الخدمات ال�ضحية
ت��ط��ب��ي��ق ال���م���رح���ل���ة الأول���������ى م����ن ال�������ص���م���ان ال�������ص���ح���ي ب����داي����ة ال����ع����ام ال���ج���دي���د

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة خال اللقاء.

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أجــــــــــــرى فــــــريــــــق طـــــبـــــي فـــي 
ــى الـــــــمـــــــلـــــــك حــــمــــد  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــريـــن  ــبـــحـ الــــجــــامــــعــــي ومــــركــــز الـ
دقيقا  تــدخــا جــراحــيــا  ــأورام  ــ لــ
ومعقدا الستئصال ورم سرطاني 
خبيث غير شائع وعدواني سريع 
النمو، شخصت به شابة بحرينية 
إذ  ــا،  ــامــ عــ الـــعـــمـــر 35  ــن  مــ تــبــلــغ 
ــة  ــعـ أظــــهــــرت الـــفـــحـــوصـــات واألشـ
األيمن  ثديها  في  خاياه  تكاثر 
الـــ6  لــم يتجاوز  وقــت قياسي  فــي 
شــــهــــور، لــيــصــبــح بـــحـــجـــم طــفــل 
رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك 
بإشراف الدكتورة نوف الشيباني 
الثدي  أورام  جــراحــات  استشاري 
والــتــرمــيــم اســتــشــاري الــجــراحــة 
فخرو  عــبــداهلل  والــدكــتــور  العامة 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ

والترميم.
العملية  تــفــاصــيــل  وكــشــفــت 
والمعقدة  بالنادرة  صنفت  التي 
وانـــــفـــــرد بــــإجــــرائــــهــــا مــســتــشــفــى 
لــ»أخبار  الجامعي  حمد  الملك 
الخليج« أن المريضة الثاثينية 
بسرعة  ينمو  ورم  بــوجــود  شعرت 
فـــي ثــديــهــا األيـــمـــن بــشــكــل غير 
اعــتــيــادي فــي أغــســطــس مــن عــام 
الــــورم  طــبــيــعــة  ــورت  ــطــ وتــ  ،2021
إلـــى درجــة  وانــتــشــر بشكل واســـع 
صغير  كطفل  تحمله  كانت  أنها 

تحويلها من  وفــور  فــوق صدرها، 
فيه  شخصت  الــذي  المستشفى 
إلى مركز البحرين لــأورام تمت 
المجلس  فـــي  حــالــتــهــا  مــنــاقــشــة 
العاج  بدء  وتم  لــأورام  الوطني 

على وجه السرعة.
وتم البدء بالخطة العاجية 
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة 
المرحلة األولى من خال إخضاع 
في  الكيميائي  للعاج  المريضة 
لتقليل  لــــأورام  البحرين  مــركــز 
حــجــم الــــورم الــســرطــانــي والـــذي 
الــثــدي  بـــ»ســرطــان  يــعــرف علميا 
الــمــيــتــابــاســتــيــك« وهـــو ســرطــان 

يـــتـــشـــكـــل فـــــي قـــــنـــــوات الــحــلــيــب 
ثـــم يــنــتــقــل إلــــى أنــســجــة الــثــدي 
األخـــرى ويــكــون عــدوانــًيــا وسريع 
الــنــمــو، والــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــورم  الــعــاج كــانــت بــاســتــئــصــال الـ

جراحيا.
ــــوف  ــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة نـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الشيباني التي أجرت االستئصال 
الجراحي للورم بمساعدة الفريق 
الطبي أن التدخل الجراحي كان 
دقيقا ومعقدا ويحمل قدرا كبيرا 
كــان  الـــــورم  إن  إذ  الــتــحــدي؛  مـــن 
ضــخــًمــا ويــســتــوجــب اســتــئــصــالــه 
ــــداث ثقب  إحـ دون  مـــن  بــالــكــامــل 

فـــي الـــجـــزء الــكــيــســي مـــن الــــورم، 
ــرا إلــــــى تــمــكــن  ــظــ ــدة أنــــــه نــ ــ ــؤكـ ــ مـ
وكفاءته  وخبرته  الطبي  الفريق 
تبين  الـــذي  الـــورم  استئصال  تــم 
أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل 

من ساعة.
ــم مــنــح  وأشـــــــــارت الـــــى أنـــــه تــ
ــار إعـــــــادة تــرمــيــم  ــيـ الـــمـــريـــضـــة خـ
ــورم،  ــ ــثــــدي بـــعـــد اســـتـــئـــصـــال الــ الــ
الدكتور عبداهلل فخرو  حيث قام 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ
بــإدخــال  بالمستشفى  والترميم 
وذلك  األنسجة  لتوسيع  البالون 
ــل  ــراحـ ــوة أولـــــــى مــــن مـ فــــي خــــطــ

المريضة  وضعت  فيما  الترميم، 
الجراحية  العملية  ــراء  إجــ بــعــد 
تـــحـــت الـــمـــاحـــظـــة الــطــبــيــة فــي 
الــمــســتــشــفــى 4 ايـــــام فــقــط ولــم 
صحية  مضاعفات  ألي  تتعرض 
وقد  المستشفى  بعدها  وغـــادرت 
التي  الصحية  معاناتها  انتهت 

استمرت أكثر من ستة شهور.
ســـرطـــان  أن  بـــالـــذكـــر  يـــجـــدر 
ورم  هــو  الميتاباستيك  الــثــدي 
ــود  ــوجـ ــالـ خـــبـــيـــث نـــــــادر يــتــمــيــز بـ
أكـــثـــر من  أو  الــنــســيــجــي الثــنــيــن 
تمثل حاالت  إذ  الخلوية  األنــواع 
الميتاباستيك  الــثــدي  ســرطــان 
الــــحــــاالت  مــــن   %1-%0.25 مــــن 
ــثـــدي  الـــمـــشـــخـــصـــة لــــســــرطــــان الـ
الــقــلــيــل  إال  ــعــــرف  ــ ُي وال  ــا  ــوًيـ ــنـ سـ
نسبًيا عن أسباب سرطان الثدي 
على  الــتــشــخــيــص  أو  الــحــبــيــبــي 

المدى الطويل.
الجراحي  الفريق  أن   يذكر 
إيمان  الــدكــتــورة  يضم  المساعد 
حـــمـــزة والـــدكـــتـــور يـــوســـف ســالــم 
والــدكــتــورة ســارة صــاح من قسم 
الــجــراحــة الــعــامــة والــدكــتــور أبــو 
ــة  ــــاح مــــن قـــســـم جـــراحـ ــكـــر صــ بـ
الترميم، فيما تم إنجاز العملية 
سلسلة  إلــى  لتضاف  تــام  بنجاح 
ــة فــي  ــلــ ــتــــواصــ ــمــ الــــنــــجــــاحــــات الــ
مختلف  ــراء  إجـ فــي  المستشفى 
في  والــنــادرة  المعقدة  العمليات 

جميع االختصاصات الطبية.

في اأقل من �ضاعة وبحجم طفل ر�ضيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�شتاأ�شل ورما �شرطانيا غير �شائع وعدوانيا من ثدي �شابة

سابقًا كان يتم إصاح الجزء 
األورطــي  الــشــريــان  مــن  المنتفخ 
عن طريق جراحة كبيرة تتطلب 
فتحا واسعا للبطن ووقف الدورة 
الـــدمـــويـــة لــنــصــف الــجــســم فــتــرة 
زمــنــيــة. أمــا فــي الــوقــت الحاضر 
تــــمــــكــــن جــــــراحــــــو الـــمـــســـتـــشـــفـــى 
تقنيات  استخدام  من  العسكري 
ــيــــات  ــلــ جـــــــديـــــــدة لـــــغـــــرفـــــة الــــعــــمــ
الــهــجــيــنــة الــجــديــدة والـــتـــي تقع 
بالبرج الجنوبي وهي تجمع بين 

الـــجـــراحـــة الــمــفــتــوحــة وتــقــنــيــات 
األوعية الدموية التداخلية. 

حيث تمت معالجة المريض 
عـــن طـــريـــق إجـــــراء ثــقــب صغير 
شرايين  عبر  قسطرة  باستخدام 

الفخذ.
أثــــــنــــــاء وضــــــــع الـــــدعـــــامـــــات 
كـــــــــان األطــــــــبــــــــاء يـــســـتـــخـــدمـــون 
تــمــاًمــا  الــجــديــدة   Fusion تقنية 
والــتــي تجمع بــيــن صـــور األشــعــة 
الــمــقــطــعــيــة وتـــصـــويـــر األوعـــيـــة. 

بوضع  التقنية  هــذه  تسمح  كما 
الـــــدعـــــامـــــة بـــشـــكـــل دقـــيـــق جـــــًدا 
الــازمــة،  الصبغة  كمية  وتقليل 
ــاض كــبــيــر  ــفـ ــخـ ــي انـ ــا أســـهـــم فــ مــ
وجعل  المريض  على  للمخاطر 
بعدها خرج  أماًنا.  أكثر  اإلجــراء 
ــو بـــحـــالـــة صــحــيــة  ــ الـــمـــريـــض وهـ
مــســتــقــرة فــي الــيــوم الــتــالــي بعد 

الجراحة.
وقد أعرب الدكتور مارتن عن 
الخدمات  لقائد  وشكره  امتنانه 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد 

وتوجيهه  المستمر  دعــمــه  عــلــى 
الدموية حتى  األوعية  إلى قسم 
تمكن الــقــســم مــن الــوصــول إلــى 
الـــتـــمـــيـــز فــــي تــشــخــيــص وعــــاج 

أمراض األوعية الدموية.

البطني  الأورط��ي  ال�شريان  ت�شخم  عالج  البحرين..  في  مرة  لأول 
الع�ش�كري  بالم�شت�ش�فى   Fusion برنام�ج  وبا�ش�تخدام  بالدعام�ات 

} د. مارتن ماريش.

صرح الدكتور مارتن ماريش استشاري جراحة األوعية الدموية 
في المستشفى العسكري بأنه تم تشخيص مريض بحريني يبلغ 
من العمر 66 عامًا بتمدد كبير في األوعية الدموية حوالي 6سم 
في الشريان األورطي في البطن. هذا النوع من التوسع األورطي 
إذا ترك فترة طويلة من دون عاج يمكن أن يؤدي إلى تمزق هذا 
الــحــاد، لذا  الــوفــاة عــن طريق النزيف  إلــى  الشريان مــا قــد يــؤدي 
يجب إصــاح الــجــزء المنتفخ مــن الــشــريــان األورطـــي فــي الــدورة 

الدموية.

مؤسسة  للبنات،  الملكية  الجامعة  يسر 
البحرين  مملكة  فــي  الــرائــدة  العالي  التعليم 
إطــاق  تعلن  أن  بــالــمــرأة،  للنهوض  المكرسة 
في  العلوم  بكالوريوس  متطور،  جديد  برنامج 
سيبدأ  التفاعلية.  والتقنيات  الرقمي  اإلعــام 
التسجيل  وأن   ،2022 سبتمبر  فــي  الــبــرنــامــج 
األول  الــدراســي  للفصل  اآلن  مفتوح  والقبول 

من العام الدراسي 2023-2022.
وأعــــرب مــنــســق الــبــرنــامــج، الــدكــتــور همام 
األغــــــــا، عــــن فــــخــــره بــــإطــــاق هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
ــــي مــمــلــكــة  ــه فـ ــوعــ ــــن نــ الـــمـــتـــمـــيـــز والــــفــــريــــد مـ
استراتيجية  مــع  يــتــمــاشــى  ــذي  والــ الــبــحــريــن. 
البحرين  ــة  »رؤيــ للبحرين  الــوطــنــيــة  التنمية 
والخبرة  بالمعرفة  الــطــالــبــات  لــتــزويــد   »2030
مهارات  اكتساب  على  ومساعدتهن  الصلة  ذات 
المهارات  بتطوير  الجامعة  تلتزم  المستقبل. 
الــــتــــي يــحــتــاجــهــا الــــســــوق مــــن خـــــال تــوفــيــر 
والتقنيات  الــرقــمــي  اإلعـــام  فــي  متخصصين 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في  التفاعلية 

التعاون الخليجي واألسواق الدولية.

البرنامج  مــدة  أن  األغـــا  الــدكــتــور  وأضـــاف 
4 ســنــوات أكــاديــمــيــة وبــهــا 132 وحـــدة دراســيــة. 
لتلبية  الخريجات  إعداد  إلى  البرنامج  يهدف 
ــة فــــي الـــوســـائـــط  ــوريـ ــفـ احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق الـ
المتعددة التفاعلية وتصميم وتطوير المواقع 
ــهـــزة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وتــصــمــيــم تــطــبــيــقــات األجـ
ثنائية  والــرســوم  الرقمي  والفيديو  المحمولة 
وتصميم  االفتراضي  والــواقــع  األبعاد  وثاثية 
والتسويق  االجــتــمــاعــيــة،  والــوســائــط  األلــعــاب 
ــة  ــ ــهـ ــ ــي، وتــــجــــربــــة الـــمـــســـتـــخـــدم وواجـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ

االستخدام.
يــشــتــمــل هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــفـــريـــد مــتــعــدد 
التخصصات على دورات دراسية في تكنولوجيا 
والتقنيات  اإلبــداعــي  والتصميم  المعلومات 
ــويـــق الــرقــمــي  ــتـــسـ ــة والـ ــيـ ــمـ ــرقـ الــتــفــاعــلــيــة والـ
ـــن الــبــرنــامــج  ــال الـــجـــمـــاهـــيـــري. يـــمـــكِّ ــ ــصـ ــ واالتـ
العالم  تــرك بصمة فــي مــجــال  الــطــالــبــات مــن 
الـــرقـــمـــي لــيــصــبــحــن مـــؤهـــات فـــي الــمــجــاالت 
تــعــلــيــمــيــة  دورات  ــــال  خـ مــــن  يــخــتــرنــهــا  ــتـــي  الـ
ـــدرس فــــي بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة  ــ ــيـــدة الــتــنــظــيــم ُتــ جـ

ممتازة بمساعدة أعضاء هيئة تدريس دوليين 
ومختبرات كمبيوتر وبنية تحتية ذات مستوى 

عالمي.
الخريجات  تتوقع  التي  الوظائف  تشمل 
للوسائط  التخرج مصممة  بعد  بها  االلتحاق 
ــعــــددة، مــصــمــمــة ومــــطــــورة  ــتــ الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــمــ
المحتوى  إدارة  ونــظــام  اإللــكــتــرونــيــة  للمواقع 
وواجهة  المستخدم  تجربة  مصممة   ،)CMS(
ومــطــورة  مــصــمــمــة   ،)UX / UI( االســـتـــخـــدام 
لـــألـــعـــاب ومــصــمــمــة لــلــمــحــتــوى اإللــكــتــرونــي 
ــة، مـــصـــمـــمـــة ومــــطــــورة  ــيــ ــمــ ــرقــ ــة الــ ــافــ والــــصــــحــ
للرسوم  المحمول، مصممة  الهاتف  تطبيقات 
ــاد، مصممة  ــعــ األبــ ثــاثــيــة   / األبـــعـــاد  ثــنــائــيــة 
لــلــواقــع االفــتــراضــي ثــنــائــي / ثــاثــي األبــعــاد، 
والرسوم، منتجة  البصرية  للمؤثرات  مصممة 
لــلــفــيــديــوهــات الـــرقـــمـــيـــة، أخــصــائــيــة وســائــط 
اجتماعية، أخصائية تسويق رقمي، متخصصة 

في التجارة اإللكترونية والمزيد من ذلك.

الجامع�ة الملكي�ة للبن�ات تطل�ق برنامًج�ا جدي�ًدا متط�وًرا

} د. همام األغا.

استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون 
البرناج  رئيسة  لــونــاردونــي،  فــرنــانــدا  الــبــلــديــات، 
القطري لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
والوفد  )الموئل(  البحرين  مملكة  في  البشرية 
ــرافـــق لــهــا وذلـــــك لــبــحــث الـــمـــواضـــيـــع ذات  ــمـ الـ

االهتمام المشترك.
وخال اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون البناء 
وبرنامج  البحرين  مملكة  بين  القائم  والمثمر 
والذي  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
صعيد  على  المهمة  النتائج  مــن  الكثير  أثــمــر 
العمرانية  بالمواقع  واالهــتــمــام  الــمــدن  تطوير 
والـــحـــضـــريـــة مــتــطــرقــا إلــــى مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم المتحدة، 
مؤكًدا أن مملكة البحرين تولي اهتماًما خاًصا 
أهم  إحـــدى  كونها  المستدامة  التنمية  بمبدأ 

ركائز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
المستوى  على  التعاون  أهمية  الوزير  وأكد 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــن الــــــــدول الـ ــمـــي بـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــــذي يــلــعــبــه بــرنــامــج األمـ الـــــدور الـ

للمستوطنات البشرية. 
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــادت فـــرنـــانـــدا لـــونـــاردونـــي 

بـــالـــتـــقـــدم الـــمـــلـــحـــوظ الــــــذي شـــهـــدتـــه مــمــلــكــة 
البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكًدا 
على حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع 
الوزارة في شتى البرامج والمجاالت بما يحقق 
أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.
وقــدمــت فــرنــانــدا شــرحــا عــن منتدى األمــم 
في  سيقام  الــذي  الحضرية  للتنمية  المتحدة 

دولة بولندا نهاية الشهر الجاري وسيشارك فيه 
الوزير ممثا لمملكة البحرين.

وجـــــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء بــــحــــث عـــــــدد مــن 
وسبل  الــمــشــتــرك،  الــتــعــاون  ومــشــاريــع  الملفات 
تكثيف وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي 
وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى في مملكة 

البحرين.

بحث التعاون بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للم�شتوطنات الب�شرية

أكــــد الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع 
الفريق  وزارة الصحة عضو  وكيل 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كــــــورونــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19( أهـــمـــيـــة 
مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
رفًدا  الفيروس  انتشار  من  للحد 
في  يسهم  بما  المبذولة  للجهود 
ــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة  الـــحـ
بمملكة  والمقيمين  المواطنين 
المملكة  أن  إلــى  الفًتا  البحرين، 
ــة  ــة وســـامـ ــحـ ــلـــى صـ ــة عـ ــريـــصـ حـ
ــويــــة قــصــوى  الــجــمــيــع كــونــهــا أولــ
وهدفا ماثا نصب األعين في كل 

جهود التصدي للفيروس.
إلــــــــــى أن  الــــــمــــــانــــــع  وأشــــــــــــــار 
لبس  تقتضي  الصحية  المنشآت 
الـــكـــمـــامـــات بــحــســب الــتــعــلــيــمــات 
اإلرشــــــاديــــــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، كــمــا 
الـــكـــمـــام اخـــتـــيـــاري فــي  لـــبـــس  أن 
والخارجية  الــداخــلــيــة  المناطق 
التي  اإلرشــاديــة  التعليمات  وفــق 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  أعــلــنــهــا 
ــا،  ــ ــ ــورون ــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلــــتــــصــــدي لـ لــ
أن  يمكن  الــفــيــروس  أن  مــوضــحــًا 
ــن طـــريـــق األشـــخـــاص  يــنــتــشــر عــ
الذين ال تظهر عليهم األعراض، 
بــعــض األشـــخـــاص  يــعــنــي أن  مـــا 
للعدوى  ناقلين  يكونوا  أن  يمكن 
وهم ال يدركون ذلك، وبناء عليه 
نشدد على أهمية لبس الكمامات 
األكثر  األشــخــاص  مجالسة  عند 

عـــرضـــة لــلــخــطــر مـــن كـــبـــار الــســن 
ــاب األمـــــــــراض الــمــزمــنــة  ــ ــحـ ــ وأصـ
ــلـــى صــحــتــهــم  وذلـــــــك حـــفـــاًظـــا عـ

وسامتهم.
الــــكــــوادر  أن  الـــمـــانـــع  وبــــّيــــن 
التعامل  فــي  مــســتــمــرة  الــوطــنــيــة 
الجائحة  مـــســـارات  مختلف  مــع 
على  الحفاظ  إن  إذ  كــفــاءة،  بكل 
يستدعي  الــيــوم  حــتــى  تحقق  مــا 
مــواصــلــة الــعــمــل بــنــفــس الــوتــيــرة 
الـــواحـــد، موضًحا  الــفــريــق  بـــروح 

أهــمــيــة الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي من 
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــال 
المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بما فيها الجرعة المنشطة لرفع 
للجسم  الــمــنــاعــيــة  االســـتـــجـــابـــة 
الفيروس  من  الحماية  وتحقيق 
ومــتــحــوراتــه، إلـــى جــانــب ضـــرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند 
للفيروس  أعــــراض  ــأي  بـ الــشــعــور 
والسعال  الحرارة  درجــة  )كارتفاع 

وضيق في التنفس(.

ب��الإج��راءات الل��ت��زام  اأهمية  ي��وؤك��د  ال�شحة  وك��ي��ل 
ك��ورون��ا ان��ت�����ش��ار   م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة  الح��ت��رازي��ة 

تــتــواصــل بـــرامـــج وفــعــالــيــات الــمــعــســكــر الــصــيــفــي 
لأكاديمية الملكية للشرطة الذي يعد إحدى مبادرات 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
المواطنة »بحريننا«، ويقام بالتعاون مع صندوق العمل 
»تمكين« بنسخته الثالثة عشرة، ويشمل الفئة العمرية 

ما بين 12 و17 سنة من الجنسين.
وترسيخ  المواطنة  تعزيز  إلــى  المعسكر  ويــهــدف 
ــتـــســـامـــح، وغـــــرس الــهــويــة  قــيــم الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء والـ
اإلسامية، وربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة 
بالتاريخ الوطني، باإلضافة إلى ترسيخ وفهم الواجبات 
والـــمـــســـؤولـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة.. بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
األهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين 
لاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة. 
من  عــــددًا  الصيفي  المعسكر  فــعــالــيــات  تضمنت  وقـــد 
المحافظات،  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم  التي  الزيارات 
الــعــمــل الــمــتــنــوعــة، حــيــث قـــام طلبة  ــددا مـــن ورش  ــ وعـ
بهدف  ــنـــواب  والـ الـــشـــورى  لمجلسي  بـــزيـــارة  الــمــعــســكــر 
بالمشروع اإلصاحي لحضرة  الوعي  وتعميق  التعرف 
السلطة  ودور  المعظم،  الــبــاد  ملك  الجالة  صاحب 
الــتــشــريــعــيــة، وتــعــزيــز ثــقــافــة الــمــشــاركــة فـــي الــتــرشــيــح 
واالنتخاب لدى الشباب، كما قام الطلبة بزيارة دار أكوا 
لاستزراع السمكي بهدف تعرف جهود المركز في توفير 

األمن الغذائي، وتعريفهم بالتحديات البيئية المحلية 
استزراع  مع  التعامل  في  خاصًا  منهجًا  تتطلب  التي 
في  والملوحة  الــحــرارة  بــدرجــة  يتعلق  فيما  األســمــاك 
المزارع السمكية، وزيارة قلعة الشيخ سلمان بن أحمد 
االستراتيجي  موقعها  على  لــاطــاع  بــالــرفــاع  الفاتح 
وتاريخها المهم لمملكة البحرين، باإلضافة إلى قيام 
الطلبة بعدد من األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع.
من  عــددًا  الصيفي  المعسكر  فعاليات  كما شملت 
ورش العمل المختلفة، من أبرزها ورشة عمل »مشروع 
جالة الملك«، والتي تم خالها تقديم نبذة تعريفية 
اإلنسانية،  لــأعــمــال  الملكية  المؤسسة  عــن  للطلبة 
واإلنسانية  الخيرية  المعظم  الملك  جالة  وإنجازات 
داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بهدف غرس قيم 
الوالء والتعاون وحب عمل الخير والتطوع، كما شارك 
الطلبة في ورشة عمل »استغال المراهقين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي« التي قدمها مركز NGN للتدريب 
وتعلم  االنــتــرنــت،  بمخاطر  التوعية  إلــى  تهدف  والــتــي 
مــبــادئ األمــــن الــســيــبــرانــي لــلــمــســاعــدة عــلــى الــحــفــاظ 
ــق« الــتــي تــهــدف إلــى  ــ ــة »رفـ ــ ــان الــجــمــيــع، وورشـ عــلــى أمــ
تعليم الشباب استراتيجيات تحديد ميولهم الدراسية، 
وتعلم اختيار التخصص الجامعي، والحديث عن وضع 

السوق وحاجته.

�ضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني »بحريننا«..

المع�شكر  ل��ط��ل��ب��ة  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب���رام���ج 
ال�����ش��ي��ف��ي ل���الأك���ادي���م���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ش��رط��ة

} جانب من فعاليات طلبة المعسكر الصيفي.
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كتبت فاطمة علي: 

أجــــــــــــرى فــــــريــــــق طـــــبـــــي فـــي 
ــى الـــــــمـــــــلـــــــك حــــمــــد  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــريـــن  ــبـــحـ الــــجــــامــــعــــي ومــــركــــز الـ
دقيقا  تــدخــا جــراحــيــا  ــأورام  ــ لــ
ومعقدا الستئصال ورم سرطاني 
خبيث غير شائع وعدواني سريع 
النمو، شخصت به شابة بحرينية 
إذ  ــا،  ــامــ عــ الـــعـــمـــر 35  ــن  مــ تــبــلــغ 
ــة  ــعـ أظــــهــــرت الـــفـــحـــوصـــات واألشـ
األيمن  ثديها  في  خاياه  تكاثر 
الـــ6  لــم يتجاوز  وقــت قياسي  فــي 
شــــهــــور، لــيــصــبــح بـــحـــجـــم طــفــل 
رضيع يزن 4 كيلوجرامات، وذلك 
بإشراف الدكتورة نوف الشيباني 
الثدي  أورام  جــراحــات  استشاري 
والــتــرمــيــم اســتــشــاري الــجــراحــة 
فخرو  عــبــداهلل  والــدكــتــور  العامة 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ

والترميم.
العملية  تــفــاصــيــل  وكــشــفــت 
والمعقدة  بالنادرة  صنفت  التي 
وانـــــفـــــرد بــــإجــــرائــــهــــا مــســتــشــفــى 
لــ»أخبار  الجامعي  حمد  الملك 
الخليج« أن المريضة الثاثينية 
بسرعة  ينمو  ورم  بــوجــود  شعرت 
فـــي ثــديــهــا األيـــمـــن بــشــكــل غير 
اعــتــيــادي فــي أغــســطــس مــن عــام 
الــــورم  طــبــيــعــة  ــورت  ــطــ وتــ  ،2021
إلـــى درجــة  وانــتــشــر بشكل واســـع 
صغير  كطفل  تحمله  كانت  أنها 

تحويلها من  وفــور  فــوق صدرها، 
فيه  شخصت  الــذي  المستشفى 
إلى مركز البحرين لــأورام تمت 
المجلس  فـــي  حــالــتــهــا  مــنــاقــشــة 
العاج  بدء  وتم  لــأورام  الوطني 

على وجه السرعة.
وتم البدء بالخطة العاجية 
كانت  مرحلتين،  على  للمريضة 
المرحلة األولى من خال إخضاع 
في  الكيميائي  للعاج  المريضة 
لتقليل  لــــأورام  البحرين  مــركــز 
حــجــم الــــورم الــســرطــانــي والـــذي 
الــثــدي  بـــ»ســرطــان  يــعــرف علميا 
الــمــيــتــابــاســتــيــك« وهـــو ســرطــان 

يـــتـــشـــكـــل فـــــي قـــــنـــــوات الــحــلــيــب 
ثـــم يــنــتــقــل إلــــى أنــســجــة الــثــدي 
األخـــرى ويــكــون عــدوانــًيــا وسريع 
الــنــمــو، والــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــورم  الــعــاج كــانــت بــاســتــئــصــال الـ

جراحيا.
ــــوف  ــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة نـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الشيباني التي أجرت االستئصال 
الجراحي للورم بمساعدة الفريق 
الطبي أن التدخل الجراحي كان 
دقيقا ومعقدا ويحمل قدرا كبيرا 
كــان  الـــــورم  إن  إذ  الــتــحــدي؛  مـــن 
ضــخــًمــا ويــســتــوجــب اســتــئــصــالــه 
ــــداث ثقب  إحـ دون  مـــن  بــالــكــامــل 

فـــي الـــجـــزء الــكــيــســي مـــن الــــورم، 
ــرا إلــــــى تــمــكــن  ــظــ ــدة أنــــــه نــ ــ ــؤكـ ــ مـ
وكفاءته  وخبرته  الطبي  الفريق 
تبين  الـــذي  الـــورم  استئصال  تــم 
أنه بحجم 4 كجم بنجاح في أقل 

من ساعة.
ــم مــنــح  وأشـــــــــارت الـــــى أنـــــه تــ
ــار إعـــــــادة تــرمــيــم  ــيـ الـــمـــريـــضـــة خـ
ــورم،  ــ ــثــــدي بـــعـــد اســـتـــئـــصـــال الــ الــ
الدكتور عبداهلل فخرو  حيث قام 
ــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــشــ ــتــ اســ
بــإدخــال  بالمستشفى  والترميم 
وذلك  األنسجة  لتوسيع  البالون 
ــل  ــراحـ ــوة أولـــــــى مــــن مـ فــــي خــــطــ

المريضة  وضعت  فيما  الترميم، 
الجراحية  العملية  ــراء  إجــ بــعــد 
تـــحـــت الـــمـــاحـــظـــة الــطــبــيــة فــي 
الــمــســتــشــفــى 4 ايـــــام فــقــط ولــم 
صحية  مضاعفات  ألي  تتعرض 
وقد  المستشفى  بعدها  وغـــادرت 
التي  الصحية  معاناتها  انتهت 

استمرت أكثر من ستة شهور.
ســـرطـــان  أن  بـــالـــذكـــر  يـــجـــدر 
ورم  هــو  الميتاباستيك  الــثــدي 
ــود  ــوجـ ــالـ خـــبـــيـــث نـــــــادر يــتــمــيــز بـ
أكـــثـــر من  أو  الــنــســيــجــي الثــنــيــن 
تمثل حاالت  إذ  الخلوية  األنــواع 
الميتاباستيك  الــثــدي  ســرطــان 
الــــحــــاالت  مــــن   %1-%0.25 مــــن 
ــثـــدي  الـــمـــشـــخـــصـــة لــــســــرطــــان الـ
الــقــلــيــل  إال  ــعــــرف  ــ ُي وال  ــا  ــوًيـ ــنـ سـ
نسبًيا عن أسباب سرطان الثدي 
على  الــتــشــخــيــص  أو  الــحــبــيــبــي 

المدى الطويل.
الجراحي  الفريق  أن   يذكر 
إيمان  الــدكــتــورة  يضم  المساعد 
حـــمـــزة والـــدكـــتـــور يـــوســـف ســالــم 
والــدكــتــورة ســارة صــاح من قسم 
الــجــراحــة الــعــامــة والــدكــتــور أبــو 
ــة  ــــاح مــــن قـــســـم جـــراحـ ــكـــر صــ بـ
الترميم، فيما تم إنجاز العملية 
سلسلة  إلــى  لتضاف  تــام  بنجاح 
ــة فــي  ــلــ ــتــــواصــ ــمــ الــــنــــجــــاحــــات الــ
مختلف  ــراء  إجـ فــي  المستشفى 
في  والــنــادرة  المعقدة  العمليات 

جميع االختصاصات الطبية.

في اأقل من �ضاعة وبحجم طفل ر�ضيع يزن 4 كليوجرامات

»حمد الجامعي« ي�شتاأ�شل ورما �شرطانيا غير �شائع وعدوانيا من ثدي �شابة

سابقًا كان يتم إصاح الجزء 
األورطــي  الــشــريــان  مــن  المنتفخ 
عن طريق جراحة كبيرة تتطلب 
فتحا واسعا للبطن ووقف الدورة 
الـــدمـــويـــة لــنــصــف الــجــســم فــتــرة 
زمــنــيــة. أمــا فــي الــوقــت الحاضر 
تــــمــــكــــن جــــــراحــــــو الـــمـــســـتـــشـــفـــى 
تقنيات  استخدام  من  العسكري 
ــيــــات  ــلــ جـــــــديـــــــدة لـــــغـــــرفـــــة الــــعــــمــ
الــهــجــيــنــة الــجــديــدة والـــتـــي تقع 
بالبرج الجنوبي وهي تجمع بين 

الـــجـــراحـــة الــمــفــتــوحــة وتــقــنــيــات 
األوعية الدموية التداخلية. 

حيث تمت معالجة المريض 
عـــن طـــريـــق إجـــــراء ثــقــب صغير 
شرايين  عبر  قسطرة  باستخدام 

الفخذ.
أثــــــنــــــاء وضــــــــع الـــــدعـــــامـــــات 
كـــــــــان األطــــــــبــــــــاء يـــســـتـــخـــدمـــون 
تــمــاًمــا  الــجــديــدة   Fusion تقنية 
والــتــي تجمع بــيــن صـــور األشــعــة 
الــمــقــطــعــيــة وتـــصـــويـــر األوعـــيـــة. 

بوضع  التقنية  هــذه  تسمح  كما 
الـــــدعـــــامـــــة بـــشـــكـــل دقـــيـــق جـــــًدا 
الــازمــة،  الصبغة  كمية  وتقليل 
ــاض كــبــيــر  ــفـ ــخـ ــي انـ ــا أســـهـــم فــ مــ
وجعل  المريض  على  للمخاطر 
بعدها خرج  أماًنا.  أكثر  اإلجــراء 
ــو بـــحـــالـــة صــحــيــة  ــ الـــمـــريـــض وهـ
مــســتــقــرة فــي الــيــوم الــتــالــي بعد 

الجراحة.
وقد أعرب الدكتور مارتن عن 
الخدمات  لقائد  وشكره  امتنانه 
الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد 

وتوجيهه  المستمر  دعــمــه  عــلــى 
الدموية حتى  األوعية  إلى قسم 
تمكن الــقــســم مــن الــوصــول إلــى 
الـــتـــمـــيـــز فــــي تــشــخــيــص وعــــاج 

أمراض األوعية الدموية.

البطني  الأورط��ي  ال�شريان  ت�شخم  عالج  البحرين..  في  مرة  لأول 
الع�ش�كري  بالم�شت�ش�فى   Fusion برنام�ج  وبا�ش�تخدام  بالدعام�ات 

} د. مارتن ماريش.

صرح الدكتور مارتن ماريش استشاري جراحة األوعية الدموية 
في المستشفى العسكري بأنه تم تشخيص مريض بحريني يبلغ 
من العمر 66 عامًا بتمدد كبير في األوعية الدموية حوالي 6سم 
في الشريان األورطي في البطن. هذا النوع من التوسع األورطي 
إذا ترك فترة طويلة من دون عاج يمكن أن يؤدي إلى تمزق هذا 
الــحــاد، لذا  الــوفــاة عــن طريق النزيف  إلــى  الشريان مــا قــد يــؤدي 
يجب إصــاح الــجــزء المنتفخ مــن الــشــريــان األورطـــي فــي الــدورة 

الدموية.

مؤسسة  للبنات،  الملكية  الجامعة  يسر 
البحرين  مملكة  فــي  الــرائــدة  العالي  التعليم 
إطــاق  تعلن  أن  بــالــمــرأة،  للنهوض  المكرسة 
في  العلوم  بكالوريوس  متطور،  جديد  برنامج 
سيبدأ  التفاعلية.  والتقنيات  الرقمي  اإلعــام 
التسجيل  وأن   ،2022 سبتمبر  فــي  الــبــرنــامــج 
األول  الــدراســي  للفصل  اآلن  مفتوح  والقبول 

من العام الدراسي 2023-2022.
وأعــــرب مــنــســق الــبــرنــامــج، الــدكــتــور همام 
األغــــــــا، عــــن فــــخــــره بــــإطــــاق هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
ــــي مــمــلــكــة  ــه فـ ــوعــ ــــن نــ الـــمـــتـــمـــيـــز والــــفــــريــــد مـ
استراتيجية  مــع  يــتــمــاشــى  ــذي  والــ الــبــحــريــن. 
البحرين  ــة  »رؤيــ للبحرين  الــوطــنــيــة  التنمية 
والخبرة  بالمعرفة  الــطــالــبــات  لــتــزويــد   »2030
مهارات  اكتساب  على  ومساعدتهن  الصلة  ذات 
المهارات  بتطوير  الجامعة  تلتزم  المستقبل. 
الــــتــــي يــحــتــاجــهــا الــــســــوق مــــن خـــــال تــوفــيــر 
والتقنيات  الــرقــمــي  اإلعـــام  فــي  متخصصين 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في  التفاعلية 

التعاون الخليجي واألسواق الدولية.

البرنامج  مــدة  أن  األغـــا  الــدكــتــور  وأضـــاف 
4 ســنــوات أكــاديــمــيــة وبــهــا 132 وحـــدة دراســيــة. 
لتلبية  الخريجات  إعداد  إلى  البرنامج  يهدف 
ــة فــــي الـــوســـائـــط  ــوريـ ــفـ احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق الـ
المتعددة التفاعلية وتصميم وتطوير المواقع 
ــهـــزة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وتــصــمــيــم تــطــبــيــقــات األجـ
ثنائية  والــرســوم  الرقمي  والفيديو  المحمولة 
وتصميم  االفتراضي  والــواقــع  األبعاد  وثاثية 
والتسويق  االجــتــمــاعــيــة،  والــوســائــط  األلــعــاب 
ــة  ــ ــهـ ــ ــي، وتــــجــــربــــة الـــمـــســـتـــخـــدم وواجـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ

االستخدام.
يــشــتــمــل هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــفـــريـــد مــتــعــدد 
التخصصات على دورات دراسية في تكنولوجيا 
والتقنيات  اإلبــداعــي  والتصميم  المعلومات 
ــويـــق الــرقــمــي  ــتـــسـ ــة والـ ــيـ ــمـ ــرقـ الــتــفــاعــلــيــة والـ
ـــن الــبــرنــامــج  ــال الـــجـــمـــاهـــيـــري. يـــمـــكِّ ــ ــصـ ــ واالتـ
العالم  تــرك بصمة فــي مــجــال  الــطــالــبــات مــن 
الـــرقـــمـــي لــيــصــبــحــن مـــؤهـــات فـــي الــمــجــاالت 
تــعــلــيــمــيــة  دورات  ــــال  خـ مــــن  يــخــتــرنــهــا  ــتـــي  الـ
ـــدرس فــــي بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة  ــ ــيـــدة الــتــنــظــيــم ُتــ جـ

ممتازة بمساعدة أعضاء هيئة تدريس دوليين 
ومختبرات كمبيوتر وبنية تحتية ذات مستوى 

عالمي.
الخريجات  تتوقع  التي  الوظائف  تشمل 
للوسائط  التخرج مصممة  بعد  بها  االلتحاق 
ــعــــددة، مــصــمــمــة ومــــطــــورة  ــتــ الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــمــ
المحتوى  إدارة  ونــظــام  اإللــكــتــرونــيــة  للمواقع 
وواجهة  المستخدم  تجربة  مصممة   ،)CMS(
ومــطــورة  مــصــمــمــة   ،)UX / UI( االســـتـــخـــدام 
لـــألـــعـــاب ومــصــمــمــة لــلــمــحــتــوى اإللــكــتــرونــي 
ــة، مـــصـــمـــمـــة ومــــطــــورة  ــيــ ــمــ ــرقــ ــة الــ ــافــ والــــصــــحــ
للرسوم  المحمول، مصممة  الهاتف  تطبيقات 
ــاد، مصممة  ــعــ األبــ ثــاثــيــة   / األبـــعـــاد  ثــنــائــيــة 
لــلــواقــع االفــتــراضــي ثــنــائــي / ثــاثــي األبــعــاد، 
والرسوم، منتجة  البصرية  للمؤثرات  مصممة 
لــلــفــيــديــوهــات الـــرقـــمـــيـــة، أخــصــائــيــة وســائــط 
اجتماعية، أخصائية تسويق رقمي، متخصصة 

في التجارة اإللكترونية والمزيد من ذلك.

الجامع�ة الملكي�ة للبن�ات تطل�ق برنامًج�ا جدي�ًدا متط�وًرا

} د. همام األغا.

استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون 
البرناج  رئيسة  لــونــاردونــي،  فــرنــانــدا  الــبــلــديــات، 
القطري لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
والوفد  )الموئل(  البحرين  مملكة  في  البشرية 
ــرافـــق لــهــا وذلـــــك لــبــحــث الـــمـــواضـــيـــع ذات  ــمـ الـ

االهتمام المشترك.
وخال اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون البناء 
وبرنامج  البحرين  مملكة  بين  القائم  والمثمر 
والذي  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
صعيد  على  المهمة  النتائج  مــن  الكثير  أثــمــر 
العمرانية  بالمواقع  واالهــتــمــام  الــمــدن  تطوير 
والـــحـــضـــريـــة مــتــطــرقــا إلــــى مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم المتحدة، 
مؤكًدا أن مملكة البحرين تولي اهتماًما خاًصا 
أهم  إحـــدى  كونها  المستدامة  التنمية  بمبدأ 

ركائز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
المستوى  على  التعاون  أهمية  الوزير  وأكد 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــن الــــــــدول الـ ــمـــي بـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــــذي يــلــعــبــه بــرنــامــج األمـ الـــــدور الـ

للمستوطنات البشرية. 
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــادت فـــرنـــانـــدا لـــونـــاردونـــي 

بـــالـــتـــقـــدم الـــمـــلـــحـــوظ الــــــذي شـــهـــدتـــه مــمــلــكــة 
البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكًدا 
على حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع 
الوزارة في شتى البرامج والمجاالت بما يحقق 
أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.
وقــدمــت فــرنــانــدا شــرحــا عــن منتدى األمــم 
في  سيقام  الــذي  الحضرية  للتنمية  المتحدة 

دولة بولندا نهاية الشهر الجاري وسيشارك فيه 
الوزير ممثا لمملكة البحرين.

وجـــــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء بــــحــــث عـــــــدد مــن 
وسبل  الــمــشــتــرك،  الــتــعــاون  ومــشــاريــع  الملفات 
تكثيف وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي 
وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى في مملكة 

البحرين.

بحث التعاون بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للم�شتوطنات الب�شرية

أكــــد الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع 
الفريق  وزارة الصحة عضو  وكيل 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كــــــورونــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19( أهـــمـــيـــة 
مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
رفًدا  الفيروس  انتشار  من  للحد 
في  يسهم  بما  المبذولة  للجهود 
ــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة  الـــحـ
بمملكة  والمقيمين  المواطنين 
المملكة  أن  إلــى  الفًتا  البحرين، 
ــة  ــة وســـامـ ــحـ ــلـــى صـ ــة عـ ــريـــصـ حـ
ــويــــة قــصــوى  الــجــمــيــع كــونــهــا أولــ
وهدفا ماثا نصب األعين في كل 

جهود التصدي للفيروس.
إلــــــــــى أن  الــــــمــــــانــــــع  وأشــــــــــــــار 
لبس  تقتضي  الصحية  المنشآت 
الـــكـــمـــامـــات بــحــســب الــتــعــلــيــمــات 
اإلرشــــــاديــــــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، كــمــا 
الـــكـــمـــام اخـــتـــيـــاري فــي  لـــبـــس  أن 
والخارجية  الــداخــلــيــة  المناطق 
التي  اإلرشــاديــة  التعليمات  وفــق 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  أعــلــنــهــا 
ــا،  ــ ــ ــورون ــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلــــتــــصــــدي لـ لــ
أن  يمكن  الــفــيــروس  أن  مــوضــحــًا 
ــن طـــريـــق األشـــخـــاص  يــنــتــشــر عــ
الذين ال تظهر عليهم األعراض، 
بــعــض األشـــخـــاص  يــعــنــي أن  مـــا 
للعدوى  ناقلين  يكونوا  أن  يمكن 
وهم ال يدركون ذلك، وبناء عليه 
نشدد على أهمية لبس الكمامات 
األكثر  األشــخــاص  مجالسة  عند 

عـــرضـــة لــلــخــطــر مـــن كـــبـــار الــســن 
ــاب األمـــــــــراض الــمــزمــنــة  ــ ــحـ ــ وأصـ
ــلـــى صــحــتــهــم  وذلـــــــك حـــفـــاًظـــا عـ

وسامتهم.
الــــكــــوادر  أن  الـــمـــانـــع  وبــــّيــــن 
التعامل  فــي  مــســتــمــرة  الــوطــنــيــة 
الجائحة  مـــســـارات  مختلف  مــع 
على  الحفاظ  إن  إذ  كــفــاءة،  بكل 
يستدعي  الــيــوم  حــتــى  تحقق  مــا 
مــواصــلــة الــعــمــل بــنــفــس الــوتــيــرة 
الـــواحـــد، موضًحا  الــفــريــق  بـــروح 

أهــمــيــة الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي من 
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــال 
المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بما فيها الجرعة المنشطة لرفع 
للجسم  الــمــنــاعــيــة  االســـتـــجـــابـــة 
الفيروس  من  الحماية  وتحقيق 
ومــتــحــوراتــه، إلـــى جــانــب ضـــرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند 
للفيروس  أعــــراض  ــأي  بـ الــشــعــور 
والسعال  الحرارة  درجــة  )كارتفاع 

وضيق في التنفس(.

ب��الإج��راءات الل��ت��زام  اأهمية  ي��وؤك��د  ال�شحة  وك��ي��ل 
ك��ورون��ا ان��ت�����ش��ار   م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة  الح��ت��رازي��ة 

تــتــواصــل بـــرامـــج وفــعــالــيــات الــمــعــســكــر الــصــيــفــي 
لأكاديمية الملكية للشرطة الذي يعد إحدى مبادرات 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
المواطنة »بحريننا«، ويقام بالتعاون مع صندوق العمل 
»تمكين« بنسخته الثالثة عشرة، ويشمل الفئة العمرية 

ما بين 12 و17 سنة من الجنسين.
وترسيخ  المواطنة  تعزيز  إلــى  المعسكر  ويــهــدف 
ــتـــســـامـــح، وغـــــرس الــهــويــة  قــيــم الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء والـ
اإلسامية، وربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة 
بالتاريخ الوطني، باإلضافة إلى ترسيخ وفهم الواجبات 
والـــمـــســـؤولـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة.. بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
األهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين 
لاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة. 
من  عــــددًا  الصيفي  المعسكر  فــعــالــيــات  تضمنت  وقـــد 
المحافظات،  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم  التي  الزيارات 
الــعــمــل الــمــتــنــوعــة، حــيــث قـــام طلبة  ــددا مـــن ورش  ــ وعـ
بهدف  ــنـــواب  والـ الـــشـــورى  لمجلسي  بـــزيـــارة  الــمــعــســكــر 
بالمشروع اإلصاحي لحضرة  الوعي  وتعميق  التعرف 
السلطة  ودور  المعظم،  الــبــاد  ملك  الجالة  صاحب 
الــتــشــريــعــيــة، وتــعــزيــز ثــقــافــة الــمــشــاركــة فـــي الــتــرشــيــح 
واالنتخاب لدى الشباب، كما قام الطلبة بزيارة دار أكوا 
لاستزراع السمكي بهدف تعرف جهود المركز في توفير 

األمن الغذائي، وتعريفهم بالتحديات البيئية المحلية 
استزراع  مع  التعامل  في  خاصًا  منهجًا  تتطلب  التي 
في  والملوحة  الــحــرارة  بــدرجــة  يتعلق  فيما  األســمــاك 
المزارع السمكية، وزيارة قلعة الشيخ سلمان بن أحمد 
االستراتيجي  موقعها  على  لــاطــاع  بــالــرفــاع  الفاتح 
وتاريخها المهم لمملكة البحرين، باإلضافة إلى قيام 
الطلبة بعدد من األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع.
من  عــددًا  الصيفي  المعسكر  فعاليات  كما شملت 
ورش العمل المختلفة، من أبرزها ورشة عمل »مشروع 
جالة الملك«، والتي تم خالها تقديم نبذة تعريفية 
اإلنسانية،  لــأعــمــال  الملكية  المؤسسة  عــن  للطلبة 
واإلنسانية  الخيرية  المعظم  الملك  جالة  وإنجازات 
داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بهدف غرس قيم 
الوالء والتعاون وحب عمل الخير والتطوع، كما شارك 
الطلبة في ورشة عمل »استغال المراهقين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي« التي قدمها مركز NGN للتدريب 
وتعلم  االنــتــرنــت،  بمخاطر  التوعية  إلــى  تهدف  والــتــي 
مــبــادئ األمــــن الــســيــبــرانــي لــلــمــســاعــدة عــلــى الــحــفــاظ 
ــق« الــتــي تــهــدف إلــى  ــ ــة »رفـ ــ ــان الــجــمــيــع، وورشـ عــلــى أمــ
تعليم الشباب استراتيجيات تحديد ميولهم الدراسية، 
وتعلم اختيار التخصص الجامعي، والحديث عن وضع 

السوق وحاجته.

�ضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني »بحريننا«..

المع�شكر  ل��ط��ل��ب��ة  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب���رام���ج 
ال�����ش��ي��ف��ي ل���الأك���ادي���م���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ش��رط��ة

} جانب من فعاليات طلبة المعسكر الصيفي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16162/pdf/1-Supplime/16162.pdf?fixed4769
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
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بدأت وزارة الصحة البريطانية تطعيم المثليين الذكور ضد جدري القردة، حيث يمثلون الشريحة األكثر 
عرضة لإلصابة، في محاولة للحد من أكبر تفش لجدري القردة خارج إفريقيا. وأوصت الوكالة البريطانية 
للصحة بأن يتلّقى الرجال المثليون الذين يعتبرون »عرضة للخطر« ألن لديهم شركاء متعددين على سبيل 
وأوضحت  الوباء.  هذا  من  الحالية  بالموجة  تأثرا  األكثر  الفئة  إنهم  إذ  القردة،  جــدري  ضّد  لقاحا  المثال، 
أعلى  الحالية تظهر مستويات  البيانات  القدرة، فإن  أن يصاب بجدري  أنه يمكن ألي شخص  »رغم  الوكالة: 
النتقال العدوى بين )على سبيل المثال ال الحصر( المثليين ومزدوجي الميول الجنسية«. ورغم أّنها ليست 

عدوى منقولة جنسيًا، قد تنتقل عبر اتصال وثيق مثل العالقة الجنسية.

بريطانيا تبداأ تطعيم المثليين الذكور �ضد جدري القردة

كــشــف مــســؤول رفــيــع فــي وزارة الـــدفـــاع األمــريــكــيــة لـــ »ســكــاي 
ــاء، أن طـــهـــران كــّثــفــت مـــن مــحــاوالت  ــعــ نــيــوز عـــربـــيـــة«، لــيــلــة األربــ
حد  -على  مستهدفة  األخيرة،  الفترة  في  المعلوماتية  القرصنة 
ووكــاالت  أجهزة  في  وحاليين  سابقين  بارزين  مسؤولين  تعبيره- 
الذي  المسؤول،  واإلسرائيلية. وأضاف  األمريكية  االستخبارات 
في  نجحت  المتحدة  الــواليــات  أن  اسمه  عــن  الكشف  عــدم  طلب 
أكثر من مّرة في احتواء محاوالت القرصنة اإليرانية، التي تمكنت 
»جي-مايل«  شخصية  إلكترونية  حسابات  اخــتــراق  مــن  أيــام  قبل 
تابعة لكبار مسؤولي جهاز الموساد اإلسرائيلي ووزراء إسرائيليين 

سابقين. 
في  أساليبهم  من  طـــّوروا  إيــران  قراصنة  أن  المسؤول،  وتابع 
بإتقان اللغة  أحيانا  تمثّلت  محاوالتهم  إن  حيث  األخيرة،  اآلونــة 
جنراالت  صفة  انتحال  عبر  بــارزيــن  مسؤولين  العبرية ومراسلة 
معلومات  عن  لهم  الكشف  عبر  بضحاياهم  واإليقاع  إسرائيليين 
سّرية وشخصية تتعلق بزياراتهم االجتماعية ولقاءاتهم الخاصة. 
واعــتــرف الــمــســؤول، أن الــقــراصــنــة الــتــابــعــيــن لـــ»الــحــرس الــثــوري 
االستخبارات  رئيس جهاز  اختراق حسابات  تمكنوا من  اإليراني« 
يــلــديــن، ووزيـــرة  »أمــــان« ســابــقــا، عــامــوس  العسكرية اإلســرائــيــلــيــة 

الخارجية اإلسرائيلية سابقا تسيبي ليفني.

البنتاجون: اإيران حاولت اختراق 
م�ضوؤولين اأمريكيين واإ�ضرائيليين

لــنــدن ســتــبــدأ األربــعــاء  الــبــريــطــانــيــة إن  الــتــجــارة  قــالــت وزارة 
محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ست دول خليجية، وذلك في 
أحدث جوالت المفاوضات التي تستهدف تعزيز عالقات بريطانيا 
خارج االتحاد األوروبي بعد انفصالها عنه. وتزور وزيرة التجارة آن 
ماري تريفيليان الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون 
الخليجي المؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات 

إلى جانب السعودية.
أســواق  فتح  إزاء  متحمسة  »أنـــا  بــيــان  فــي  تريفيليان  وقــالــت 
أكثر  ودعم  والصغرى،  منها  الكبرى  البريطانية  للشركات  جديدة 
بالفعل  تصدر  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  شركة  آالف  عشرة  من 
للمنطقة«. وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة 
الهند وكندا  التي بدأتها مع  العام بعد  تشرع فيها بريطانيا هذا 
والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها 

من فلك االتحاد األوروبي التجاري.
وقالت بريطانيا إن اتفاقا مع مجلس التعاون الخليجي من 
شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات األغذية والمشروبات 
 625 الــمــاضــي  الــعــام  حجمها  بلغ  والــتــي  للمنطقة،  البريطانية 
مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية. 
وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن 
للقطاع  التوريد  وســالســل  التصنيع  فــإن  اتــفــاق،  أي  ضمن  تكون 

ستكون قيد التفاوض.
وقالت وزارة التجارة إن المحادثات قد تساعد دول الخليج في 
تنويع اقتصادها بعيدا عن االعتماد على النفط ليشمل قطاعات 
أخرى، وستحاول إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات 

الرياح البريطانية.

بريطانيا تبداأ محادثات تجارة
ح�رة م�ع دول الخلي�ج العرب�ي

تلقت  أنــهــا  سيدني  فــي  للسعودية  العامة  القنصلية  أعلنت 
مواطنتين  بــوفــاة  يفيد  األســتــرالــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  مــن  بــالغــا 
عبر  وأضــافــت،  سيدني.  مدينة  في  إقامتهما  مقر  في  سعوديتين 
توجيهات  مــن  »انــطــالقــا  األربــعــاء:  أمــس  »تــويــتــر«  بموقع  حسابها 
القيادة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين، قامت القنصلية 
المختصة  األســتــرالــيــة  المعنية  الجهات  مــع  الــفــوري  بالتواصل 
الجهات  مــن  وطلبت  الــمــؤســفــة،  الــواقــعــة  حيثيات  على  لــلــوقــوف 
أسباب  في  التحقيق  بنتائج  وقــت  أســرع  في  موافاتها  المختصة 

وفاتهما«.
ــه تـــم الــعــثــور على  ــلـــي مـــيـــل« كــشــفــت أنــ ــانـــت صــحــيــفــة »ديـ وكـ
الشقيقتين مقتولتين في مسكنهما بجنوب غربي مدينة سيدني 
األسترالية. وكانتا فرتا من السعودية في عام 2017 عندما كانتا 
تبلغان من العمر 18 و19 عاما. ووفقا للصحيفة فقد تم اكتشاف 
البريد  وبـــدأ  مسكنهما  إيــجــار  دفــع  عــن  تــأخــرتــا  بعدما  جثتيهما 
يتراكم خارج باب المسكن. وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين 
ــم تــظــهــر عليها عــالمــات إصــابــة  كــانــتــا هــنــاك »لــبــعــض الــوقــت ولـ
واضحة«. ووفقا للصحيفة فإنه بينما لم تكن هناك عالمات على 
الدخول القسري للشقة ال يزال المحققون يتعاملون مع الوفاة 

على أنها مشبوهة.

تعل�ن  �ض�يدني  ف�ي  ال�ض�عودية  القن�ضلي�ة 
تلقيها بالغا من ال�ضلطات بمقتل �ضعوديتين

فيروس  بالكشف عن  الخاصة  آر(  )بي سي  وصلت فحوصات 
جدري القرود إلى الكويت، وذلك بعد أسابيع من وصول المرض 
أمس،  الكويتية،  »الجريدة«  وقالت صحيفة  الخليج.  منطقة  إلى 
الخاصة  »الــفــحــوصــات  إن  تسمها:  لــم  مــصــادر مطلعة،  عــن  نــقــاًل 
بالكشف عن فيروس جدري القرود وصلت إلى الكويت، وتتضمن 
بإصابته«.  المشتبه  أنــف  من  عينة  على  يتم  آر(  )بــي سي  اختبار 
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة طلبت التطعيم الواقي من 
اإلصابة  لحاالت  سُيعطى  أنه  موضحة  وصوله،  وتنتظر  المرض 
الشديدة والمخالطين فقط، ولن يكون بشكل مجتمعي مثلما تم 
المرض  لهذا  المعالجة  األدويــة  أن  وأوضحت  كورونا.  مع فيروس 
الـــوزارة انتهت مــن تجهيز غــرف عــزل في  إلــى أن  مــتــوافــرة، الفتة 
المصادر  وجــددت  إصابات.  أي  المستشفيات، في حال رصد  أحد 
نفسها تأكيد خلو الكويت من أي حاالت مصابة بهذا الفيروس أو 
مشتبه فيها. وكانت اإلمارات والمغرب ولبنان أعلنت رصد حاالت 
للمرض، في وقت وصل فيه عدد اإلصابات به عالميًا إلى أكثر من 

1500 في العالم.

ف��ح��و���ض��ات ال��ك�����ض��ف ع���ن ج���دري 
ال����ق����رود ت�����ض��ل اإل�����ى ال��ك��وي��ت

الــســعــوديــة واألردن  أكـــدت  الـــوكـــاالت:   – عــمــان 
زيـــارة ولي  فــي بيان مشترك صــدر أمــس فــي ختام 
العهد السعودي محمد بن سلمان لعمان، دعمهما 
الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتالك 
ســالح نــووي، وجــدد البيان الطلب من إيــران وقف 

التدخل في شؤون دول عربية. 
وقـــــال بـــيـــان أردنــــي-ســــعــــودي مــشــتــرك »اتــفــق 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى ضــــــرورة دعــــم الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
سالحا  ــران  إيــ امــتــالك  دون  الــحــؤول  المستهدفة 
نوويا، وضمان سلمية برنامج إيران النووي وتعزيز 
والــحــفــاظ  الـــذريـــة،  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  دور 
على منظومة عدم االنتشار، وإيجاد منطقة شرق 
أسلحة  وجميع  النووي  السالح  من  خالية  أوســط 

الدمار الشامل«. 
الــســعــودي واألردنـــــي دعمهما  الــجــانــبــان  وأكـــد 
بعدم  االلــتــزام  على  إيـــران  لحث  العربية  »الجهود 
والمحافظة  الــعــربــيــة  الــــدول  شــــؤون  فــي  الــتــدخــل 
على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع 

األنشطة المزعزعة لالستقرار«. 
»إدانــة  على  الجانبان  اليمني، شدد  الشأن  في 
التي  اإلرهــابــيــة  والهجمات  والــمــمــارســات  األعــمــال 
تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للمدنيين 
والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، 
وتهديدها أمن ممرات المالحة الدولية، وتقويضها 

للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي«. 
وطــالــبــا الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ»الــضــغــط على 
اليمن  فــي  المعلنة  بالهدنة«  لاللتزام  الحوثيين 

حتى مطلع آب/أغسطس. 
البيان »ضــرورة حصر  اللبناني، أكد  في الشأن 
الــســالح فــي مــؤســســات الـــدولـــة الــشــرعــيــة، والــتــزام 
حزب اهلل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها«. 
التقي  اإلقليمية  جولته  محطات  ثــالــث  وفــي 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  السعودية   عهد  ولــي 

اردوجان امس في انقرة.
ــاد بــيــان مــشــتــرك بـــأن »تــركــيــا والــســعــوديــة  ــ وأفـ
التعاون  تؤكدان عزمهما إطالق حقبة جديدة من 
ذلـــك السياسية  فـــي  بــمــا  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات  فـــي 
»أننا  مــؤكــدا  واألمــنــيــة«،  والعسكرية  واالقــتــصــاديــة 
نعتزم مواصلة التعاون وتطويره على أساس األخوة 

التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة«.
وأشار إلى أنه »تم بحث تسهيل حركة التجارة 
تــم عــرض سبل تسهيل  أنــقــرة والــريــاض. كما  بين 
ــادة  ــ الـــتـــجـــارة والــبــحــث عـــن فــــرص االســتــثــمــار وزيـ

التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة«.
ــرب الــجــانــبــان عـــن رغــبــتــهــمــا الــعــمــل على  ــ وأعـ
تطوير مشاريع في مجال الطاقة، كما بحثا إمكانات 
تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل 

العقبات أمامها، واستكشاف فرص االستثمار.
بــدأ جولته مساء  الــســعــودي  العهد  ولــي  وكـــان 

واختتمها   واألردن  مــصــر  شملت  والــتــي  االثــنــيــن، 
بتركيا.

عم���ان والريا�ض توؤكدان دع���م الجه���ود الدولية لمنع اإي���ران من امتالك 
�ض���الح ن���ووي.. ومحم���د ب���ن �ض���لمان يلتق���ي اأردوج���ان ف���ي اأنق���رة

} األمير محمد بن سلمان مع أردوجان خالل اللقاء في أنقرة. )أ ف ب(  

} ولي العهد الكويتي: المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أعــلــنــت  الــــــوكــــــاالت:  الـــكـــويـــت - 
ــة  ــل مــجــلــس األمــ الـــكـــويـــت أمـــــس حــ

والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة. 
ــد  ــهـ ــعـ الـــــــقـــــــرار أعــــلــــنــــه ولــــــــي الـ
ــمـــد  ــيـــخ مـــشـــعـــل األحـ ــتـــي الـــشـ ــويـ ــكـ الـ
الــجــابــر الــصــبــاح، فــي خــطــاب سبقه 
الــكــويــت الشيخ نــواف  خــطــاب ألمــيــر 
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح بــــارك فيه 
ــرارات ولـــي عــهــده، حــيــث تــم إعــالن  ــ قـ
واللجوء  دستوريا  األمــة  حل مجلس 

إلى انتخابات.
وقــــــال الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحـــمـــد 
الــجــابــر الــصــبــاح فـــي خــطــاب متلفز 
أمـــــــس: »قـــــررنـــــا مـــضـــطـــريـــن ونــــــزوال 
إلرادتــه  واحــتــرامــا  الشعب  رغبة  على 
نــحــل  أن  ــتــــور  الــــدســ إلـــــى  ــام  ــكــ ــتــ االحــ
والدعوة  دستوريا  األمــة حال  مجلس 
وفقا لإلجراءات  انتخابات عامة  إلى 
والــمــواعــيــد والـــضـــوابـــط الــدســتــوريــة 
أنــه »ســوف  إلــى  والــقــانــونــيــة«، مشيرا 
يــصــدر مـــرســـوم الــحــل والــــدعــــوة إلــى 
بعد  القادمة  األشهر  في  االنتخابات 

الــالزمــة  القانونية  الترتيبات  إعـــداد 
لذلك«. 

ــتـــي:  ــويـ ــكـ وأكــــــــد ولــــــي الـــعـــهـــد الـ
»هــدفــنــا مـــن هــــذا الــحــل الــدســتــوري 
الرغبة األكيدة والصادقة في أن يقوم 
الفصل  كلمة  ليقول  بنفسه  الشعب 
المشهد  مــســار  تصحيح  عملية  فــي 
الــســيــاســي مـــن جـــديـــد بــاخــتــيــار من 

يمثله االختيار الصحيح«. 
ــويـــت عــبــر  ــكـ وقــــــال ولـــــي عـــهـــد الـ
ــمــــي: »لـــــن نــحــيــد  ــلـــفـــزيـــون الــــرســ الـــتـ
ــوم بــتــعــديــلــه  ــقـ ــن نـ ــ عــــن الـــدســـتـــور ولـ
الحكم  أمــانــة  تحملنا  تــعــطــيــلــه..  أو 
بصون  ونــتــعــهــد  تــشــريــف  ال  كتكليف 

هذه األمانة«.
وأضاف أن الكويت دولة مؤسسات 
للعمل  ومنارة  رائــدة  وصاحبة تجربة 
بــالــقــول: »نعمل  اإلنــســانــي، مــضــيــفــًا 
ــرار الــوطــنــي  ــقــ ــتــ عـــلـــى تــحــقــيــق االســ
ورفـــاهـــيـــة الــشــعــب وتــأكــيــد وحـــدتـــه.. 
بالبالد  تحيط  وأزمــات  أخطار  هناك 

من كل جانب«.

الــســيــاســي  »الـــمـــشـــهـــد  إن  وقــــــال 
ــه الــــــخــــــالفــــــات والــــمــــصــــالــــح  ــ ــزقـ ــ ــمـ ــ تـ
الــشــخــصــيــة عــلــى حـــســـاب الـــوطـــن.. 
ــة بـــيـــن الــســلــطــتــيــن  ــعـــالقـ ــدع الـ وتــــصــ
يعطلهما..  والتشريعية  التنفيذية 
ــهــــدد الــــوحــــدة  ــات تــ ــارســ ــمــ ــنـــاك مــ ــهـ فـ
الــوطــنــيــة وال تــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح 

المواطنين«.
الــــــدور  غــــيــــاب  أن  عـــلـــى  وشــــــــدد 
والمحاسبة  المتابعة  فــي  الحكومي 

عطل مسيرة التنمية.
ــد الـــــكـــــويـــــت أضـــــــاف  ــ ــهـ ــ ولـــــــــي عـ
ــل فـــــي عــمــل  ــتــــدخــ ــول: »لـــــــم نــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أي  منها  نلمس  لم  لكننا  السلطات، 
إنـــجـــازات.. الــمــواطــنــون غــيــر راضــيــن 
عــــن عـــمـــل الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية«، مشددًا على أن »الوضع 
مصارحة  وقــفــة  منا  يتطلب  الــراهــن 

ومراجعة«.
وكان أمير الكويت قد فوض ولي 
الكويتي  للشعب  كلمة  بإلقاء  عهده 

بالنيابة عنه.

الكوي���ت.. اإعالن ح���ل البرلم���ان والدع���وة اإلى اإج���راء انتخاب���ات عامة

دبي –)رويترز(: قالت ايران هذا 
االســـبـــوع انــهــا ســتــحــاكــم قــريــبــا من 
انهم ثالثة عمالء لهم صالت  قالت 
بالموساد اعتقلتهم في أبريل وسط 

احتدام التوتر بين إيران واسرائيل.
لـــــــــالدعـــــــــاء ان  وقــــــــــــال مــــمــــثــــل 
يخططون  كانوا  الثالثة  المعتقلين 

الغتيال علماء نوويين.
واتــهــمــت ايــــران مــــرارا اســرائــيــل 
علماء  وقتل  نووية  مواقع  بتخريب 

لعرقلة برنامجها النووي.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــتــفــاصــيــل 
ايرانيين  عــلــمــاء  عــلــى  عــن هــجــمــات 
ــي الـــســـنـــوات  وشـــخـــصـــيـــات أخــــــرى فــ

القليلة الماضية:
يـــســـتـــقـــالن  ــان  شــــخــــصــ ــتــــح  فــ  *
ــار عـــلـــى الــعــقــيــد  ــنــ ــة الــ ــاريــ دراجـــــــة نــ
ــران فـــي 22 مــايــو.  ــهـ ــي فـــي طـ ــدايـ خـ
وعلى الرغم من أنه لم يكن مشاركا 
فقد  االيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  في 
اتــهــمــتــه اســـرائـــيـــل بــتــدبــيــر هــجــمــات 

على اسرائيليين في أنحاء العالم.
ــبـــة شــبــه  ــلـ ــة الـــطـ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
الثوري  الرسمية لالنباء أن الحرس 
اعتقل أفرادا من شبكة تابعة لجهاز 
طهران  وألقت  اسرائيلي.  مخابرات 
اسرائيل  على  االغــتــيــال  بمسؤولية 

وتعهدت باالنتقام.
* العالم النووي محسن فخري 

زاده
الــبــارز في  العالم االيــرانــي  قتل 
كمين قرب طهران في نوفمبر 2020. 
الثوري  الحرس  في  بــارز  قائد  وقــال 
ان الــقــتــل نــفــذ عـــن بــعــد مـــن خــالل 
الذكاء الصناعي وبندقية الية مزودة 
»بــنــظــام ذكـــي يــتــم الــتــحــكــم بـــه عبر 

االقمار الصناعية«.
مصطفى  ــنــــووي  الــ الـــبـــاحـــث   *

أحمدي روشان

الهندسة  خــريــج  الــبــاحــث  قــتــل 
ــان يــبــلــغ مــن  ــ الــكــيــمــيــائــيــة الــــــذي كـ
الــعــمــر وقــتــهــا 32 عــامــا فــي انــفــجــار 
دراجــة  راكــب  بسيارته  وضعها  قنبلة 
نــاريــة فــي طــهــران فــي يــنــايــر كــانــون 
اخــر في  راكــب  وتــوفــي  الثاني 2012. 
المستشفى متأثرا بإصابته  وأصيب 

أحد المارة.
وقالت ايران انه كان يشرف على 
نــطــنــز لتخصيب  مــنــشــأة  فـــي  قــســم 
الــمــقــامــة تــحــت االرض.  الــيــورانــيــوم 
وألقت ايران بالمسؤولية في الهجوم 

على اسرائيل والواليات المتحدة.
* العالم داريوش رضائي

بالرصاص  قتله مسلحون رميا 
وهـــو فـــي الــخــامــســة والــثــالثــيــن من 
عمره في شرق طهران في 23 يوليو 
الجامعة  فــي  محاضرا  وكــان   .2011
وحــاصــال عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه في 

الداخلية  وزير  نائب  وقال  الفيزياء. 
اإليراني وقتها انه لم يكن على صلة 
أن  بعد  االيــرانــي  الــنــووي  بالبرنامج 
أشارت تقارير أولية في بعض وسائل 

االعالم الى مثل تلك الصلة.
* العالم مسعود علي محمدي

قــتــل الــفــيــزيــائــي الــمــتــخــصــص 
ــة فـــي يناير  ــيـ الــجــســيــمــات االولـ فـــي 
كانت  قنبلة  انــفــجــرت  عــنــدمــا   2010
مـــخـــبـــأة فــــي دراجـــــــة نــــاريــــة. وقـــالـــت 
الجامعي  االستاذ  ان  غربية  مصادر 
زاده  فخري  مع  كثب  عن  يعمل  كــان 
ومـــع فـــريـــدون عـــبـــاســـي-دوانـــي وكـــان 
ــا يـــخـــضـــعـــان لـــعـــقـــوبـــات مــن  كـــالهـــمـ
في  االشتباه  بسبب  المتحدة  األمــم 

عملهما على تطوير أسلحة نووية.
الفيزياء  في  أستاذ غربي  وقــال 
ان قائمة باالبحاث التي نشرها علي 
جامعة طهران  موقع  على  محمدي 

تخصصه  أن  الــى  تشير  االلكتروني 
ــان فــيــزيــاء الــجــســيــمــات الــنــظــريــة  كــ

وليس الطاقة النووية.
ــي بــقــتــل  ــ ــرانـ ــ ــــرف رجـــــل ايـ ــتـ ــ واعـ
االدعاء  ممثلو  وقال  محمدي.  علي 
ان الــرجــل كـــان قــد ســافــر الســرائــيــل 
الــمــوســاد   يــد  عــلــى  الــتــدريــب  لتلقي 

وحصل على 120 ألف دوالر.
مـــجـــيـــد  الــــــــنــــــــووي  الـــــعـــــالـــــم   *

شهرياري
زوجته  وأصيبت  شهرياري  قتل 
في انفجار سيارة ملغومة في طهران 
وصفه  فيما    2010 نوفمبر   29 فــي 
ــون بـــأنـــه هــجــوم  ــيــ ــرانــ مــــســــؤولــــون ايــ

برعاية اسرائيلية أو أمريكية.
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
االســـالمـــيـــة لــالنــبــاء عـــن عــلــي أكــبــر 
صـــالـــحـــي رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
شهرياري  ان  قوله  االيرانية  الــذريــة 
كان له دور في أحد أكبر المشروعات 
الــبــالد  دون أن يفصح  الــنــوويــة فــي 

عن المزيد.
* فريدون عباسي-دواني

أصـــــيـــــب عــــــبــــــاســــــي-دوانــــــي هــو 
ملغومة  ســيــارة  انفجار  فــي  وزوجــتــه 
ــتـــل فــيــه  ــفـــس الــــيــــوم الـــــــذي قـ فــــي نـ

شهرياري.
ــتــــحــــدة  وفـــــــرضـــــــت االمـــــــــــم الــــمــ
الــذي  عــبــاســي-دوانــي   عقوبات على 
ــا لـــقـــســـم الـــفـــيـــزيـــاء فــي  ــيـــسـ كـــــان رئـ
جــامــعــة االمــــام الــحــســيــن بــســبــب ما 
قال مسؤولون غربيون انها مشاركته 
لتطوير  أبــحــاث  بــأنــهــا  يشتبه  فيما 

أسلحة نووية.
ــر  ــ وقــــــــال حــــيــــدر مـــصـــلـــحـــي وزيـ
الـــمـــخـــابـــرات آنــــــــذاك »هــــــذا الــعــمــل 
اإلرهـــابـــي نــفــذتــه أجـــهـــزة مــخــابــرات 
مثل المخابرات المركزية االمريكية 

)سي.اي.ايه( والموساد وام.اي6«.

�ضل�ض���لة طويل���ة م���ن الغتيالت ف���ي اإي���ران توؤجج الع���داء لإ�ض���رائيل

} اإيران اتهمت اإ�سرائيل باغتيال العالم النووي مح�سن زاده.

تــم رصـــد فــيــروس  انـــه  الــســلــطــات البريطانية  – رويـــتـــرز: قــالــت  لــنــدن 
شلل االطــفــال فــي عــدة عينات مــن مــيــاه الــصــرف فــي العاصمة لــنــدن في 
البالد.  أن ينتشر في  الفيروس يمكن  أن  الثمانينيات على  أول اشارة منذ 
اصابة  في  يتسبب  الذي  بالفيروس  اصابة  أي حالة  السلطات  ترصد  ولم 
االطفال بالشلل فعليا في أقل من واحد بالمئة من الحاالت. وقالت هيئة 
بسبب  قليلة  الفيروس  انتشار  مخاطر  ان  البريطانية  الصحي  التأمين 
تطعيم  على  االمـــور  أولــيــاء  الهيئة حثت  لكن  التطعيم.   مــعــدالت  ارتــفــاع 
خاصة  الصرف  لمياه  روتيني  فحص  أثناء  الفيروس  رصــد  بعد  أطفالهم 
االطفال الذين قد تكون فاتتهم جرعات أثناء حالة االغالق بسبب جائحة 
 90 نسبة  الوطني  الصعيد  على  التطعيم  مــعــدالت  وتــتــجــاوز  كــوفــيــد-19. 
بالمئة وهي النسبة الالزمة لمنع تفشي المرض لكن معدالت التحصين 
في لندن بين االطفال دون سن الثانية عشرة انخفضت الى ما هو أقل من 
أو شلل  وفــاة  الماضي في  المرض في  السنوات االخيرة. وتسبب  ذلك في 
العالم. وحتى االن ال يوجد عالج  أنحاء  االف االطفال سنويا في جميع 
له لكن بفضل التطعيم يقف العالم على أعتاب القضاء على النوع االكثر 

شيوعا من المرض. 

ر���ض��د ف��ي��رو���ض ���ض��ل��ل الأط���ف���ال 
ف���ي م��ي��اه ال�����ض��رف ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

بــيــروت - رويـــتـــرز: يــجــري الــرئــيــس اللبناني مــيــشــال عـــون اســتــشــارات 
رئــيــس وزراء جــديــد  والتي  الــيــوم الخميس الخــتــيــار  الــبــرلــمــان  نـــواب  مــع 
أن يكلف في نهايتها رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب  المتوقع  من 
ميقاتي لوالية جديدة  وفقا لما ذكرته مصادر سياسية  ليظل على رأس 
وسياسية  مالية  لتحديات  البالد  فيه  تستعد  وقت  في  التنفيذية  السلطة 
كــبــيــرة فــي االشــهــر الــمــقــبــلــة.  وســيــحــصــل الــمــلــيــارديــر الـــقـــادم مــن مدينة 
نائبا   128 أصــل  من   50 من  أكثر  دعــم  على  الشمالية  الساحلية  طرابلس 
بالبرلمان بما في ذلك نواب جماعة حزب اهلل المدعومة من ايران  وحركة 
انها  لــرويــتــرز  مــصــادر حــزبــيــة  وقــالــت  ســنــة.  ونــــواب  المتحالفة معها  أمـــل 
القصر  في  اليوم  اللبناني  الرئيس  مع  المشاورات  ميقاتي خالل  سترشح 
الرئاسي في بعبدا. واذا حصل ميقاتي على أصوات العدد االكبر من أعضاء 
تسميته  الى  عون  الرئيس  فسيعمد  النواب  مع  االستشارات  في  البرلمان 

لتشكيل الحكومة. 

م�ض�ادر �ضيا�ض�ية ترج�ح اإع�ادة ت�ض�مية
ميقات���ي لت�ض���كيل حكوم���ة لبناني���ة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16162/pdf/1-Supplime/16162.pdf?fixed4769
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16162/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed0483#page=1&zoom=auto,-27,1655
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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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اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  �شهد 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزير  خليفة، 

اليوم  اأم�س، االحتفال مبنا�شبة  املخدرات،  ملكافحة 

وزراء  بح�شور  وذلك  املخدرات،  ملكافحة  العاملي 

ال�شحة،  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  من:  كل 

�شوؤون  واالأوقاف،  االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل 

االإعالم. كما ح�شر االحتفال، وكيل وزارة الداخلية 

واملفت�س  واالإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون 

كبار  من  وعدد  العام،  االأمن  رئي�س  ونائب  العام، 

امل�شئولني.

عن  الداخلية  وزير  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

بها  تقوم  التي  املخل�شة  للجهود  وتقديره  �شكره 

وامل�شئوليات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

وكل  املخدرات  مكافحة  اإدارة  بها  تنه�س  التي 

االأجهزة االأمنية املتعاونة حلماية املجتمع من هذه 

االآفة اخلطرية.

مبادرة  اإطالق  على  العمل  يجري  اأنه  واأكد، 

تفاعلية وطنية ملكافحة املخدرات، ت�شم كل اأطياف 

املجتمع وفعالياته، مو�شًحا اأن مكافحة املخدرات، 

جميع  تكاتف  تتطلب  جمتمعية،  م�شوؤولية 

ال�شراكة  اإطار منظومة متكاملة من  املوؤ�ش�شات يف 

التوعية  ا�شتمرار  اأهمية  اإىل  واأ�شار  املجتمعية. 

واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  االأمنية 

الظواهر  ملحا�شرة  ابتكاري،  منهج  وفق  العقلية، 

ال�شلبية والت�شدي لتاأثريها على ال�شلم االجتماعي، 

م�شيًدا باإطالق الن�شخة الثانية من اخلطة الوطنية 

ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، وما تت�شمنه 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ومبادرات،  اأهداف  من 

االأوىل  الن�شخة  خالل  من  حتققت  التي  النجاحات 

التي مت اإطالقها عام 2015. 

العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد  جهته،  من 

األقاها  التي  كلمته  يف  اجلنائية،  واالأدلة  للمباحث 

بهذه املنا�شبة، اأن تد�شني الن�شخة الثانية من اخلطة 

الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ياأتي 

بعد تد�شني معايل وزير الداخلية، الن�شخة االأوىل، 

املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مظلة  حتت 

وطنية،  وموؤ�ش�شة  حكومية  جهة   24 ومب�شاركة 

االأوىل،  مرحلتها  يف  حققت  اخلطة،  اأن  مو�شحا 

حتقيق  عرب   %97 ن�شبته  بلغت  عالًيا  جناًحا 

257 مبادرة، مما ُيظهر مدى جناحها يف الت�شدي 

وت�شريعية  اأمنية  حماور  عدة  على  للمخدرات 

اإدارة مكافحة  ووقائية وعالجية، من خالل جهود 

املعنية،  االأمنية  االأجهزة  مع  بالتعاون  املخدرات 

ويف اطار ال�شراكة املجتمعية البناءة.

فوؤاد  حامت  الدكتور  اأ�شاد  مت�شل،  �شياق  يف 

املعني  املتحدة  االأمم  ملكتب  االإقليمي  املدير  علي، 

التعاون  جمل�س  لدول  واجلرمية  باملخدرات 

البحرين  مملكة  بني  العميقة  بال�شراكة  اخلليجي، 

البحرين، مل  اأن  الدولية، مو�شًحا  املنظمة  ومكتب 

واإمنا  التقنية،  امل�شاعدة  يتلقى  �شريك  جمرد  تكن 

الدولية  املعايري  مواكبة  على  دائم  ب�شكل  عملت 

من  وا�شتطاعت  االأخرى،  للدول  منوذج  وتقدمي 

خالل اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية، اأن تقدم منوذًجا لال�شرتاتيجيات املتوازنة 

ملكافحة املخدرات وقدمت لالأمم املتحدة االآلية التي 

تطوير  على  املنطقة  دول  من خاللها حتفيز  ميكن 

�شيا�شات وا�شرتاتيجيات وطنية متوازنة.

الروا�شدة  علي  حممد  العميد  اأكد  جهته،  من 

واجلرمية  املخدرات  ملكافحة  العربي  املكتب  مدير 

اإدارة  اإجنازات  العربي،  املكتب  مواكبة  املنظمة، 

مكافحة املخدرات املتالحقة يف �شبط املواد املخدرة 

حملًيا  متميزة  �شبطيات  يف  العقلية،  واملوؤثرات 

البحرين يف  تبذلها  جبارة  جهود  عن  تنّم  ودولًيا 

بفوز  اجلهود،  هذه  تتويج  اإىل  الفًتا  ال�شياق،  هذا 

وزارة الداخلية وللعام الثالث على التوايل، بجائزة 

املركز الثاين عربًيا يف م�شابقة اأف�شل تعاون عربي 

معلوماتي عملياتي اأ�شهم يف �شبط ق�شايا املخدرات 

والتي تطلقها االأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية 

العرب �شنوًيا، م�شيًدا كذلك بال�شراكات املجتمعية 

يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  بني  الفاعلة 

البحرين للتوعية باأ�شرار املخدرات.

وثائقي،  فيلم  عر�س  االحتفال،  خالل  ومت 

ا�شتعر�س موؤ�شرات جناح اخلطة الوطنية ملكافحة 

االأوىل،  ن�شختها  يف  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات 

تنفيذ  يف  و�شارك   2015 عام  اإطالقها  مت  التي 

وهيئات  وزارات  من  تنفيذًيا  �شريًكا   24 اأهدافها 

ت�شكيل  اجلهود  ت�شمنت  كما  اململكة.  وموؤ�ش�شات 

فريق خمت�س ملتابعة تنفيذ االأهداف ودعم ال�شركاء 

تعزيز  يف  ُي�شهم  مبا  املبادرات،  وتقييم  و�شع  يف 

اجلهود الوطنية ملكافحة املخدرات.

بعد ذلك، تف�شل وزير الداخلية، رئي�س اللجنة 

الوطنية ملكافحة املخدرات، بتد�شني االإ�شدار الثاين 

واملوؤثرات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  من 

�شراكة  يت�شمن  والذي   )2026 /2022( العقلية 

من  املخدرات  ملخاطر  للت�شدي  جمتمعية  اأمنية 

وتطوير  امل�شروع  غري  االجتار  مكافحة  خالل 

دور  تعزيز  على  والعمل  االأمنية  الرقابة  و�شائل 

مكافحة  الدينية يف  واملوؤ�ش�شات  واالإعالم  املجتمع 

املخدرات. 

من  عدد  بتكرمي  الداخلية،  وزيــر  وقـــام 

جمال  يف  املتعاونة  االأمنيـة  االإدارة  منت�شبي 

يف  التوفيق  للجميع،  متمنًيا  املخــدرات،  مكافحة 

خدمة الوطن.

ت�ضم كل اأطياف وفعاليات املجتمع.. وزير الداخلية:

نعمــــل على اإطـــالق مبـــادرة تفاعليـــة وطنيـــة ملكافحـــة املخــدرات

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  اجلنوبية 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، وذلك بح�شور 

وعدد  الدو�شري،  ثامر  عي�شى  العميد 

جهود  �شمن  وامل�شوؤولني،  ال�شباط  من 

املحافظة اجلنوبية يف تعزيز اأطر التعاون 

مع  امل�شرتكة  والربامج  املبادرات  وبحث 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

�شمو حمافظ  اأ�شاد  اللقاء،  بداية  ويف 

اجلنوبية بدور االأكادميية امللكية لل�شرطة 

تر�شيخ  يف  االأمنية  االأجهزة  وخمتلف 

دعائم االأمن تنفيًذا لتوجيهات الفريق اأول 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

الداخلية، بالعمل على حتقيق االأداء املتقن 

واجلاهزية العالية.

املحافظة  اأن  املحافظ  �شمو  واأكد 

تعزيز  موا�شلة  على  حري�شة  اجلنوبية 

التعاون والتن�شيق مع االأكادميية امللكية 

والربامج  املبادرات  لل�شرطة، يف خمتلف 

االأمنية الرائدة مبا ي�شهم يف تعزيز االأمن 

يف  والتطور  التنمية  جهود  يدعم  الذي 

خمتلف مناطق املحافظة.

املحافظة  حمافظ  �شمو  تابع  كما 

برنامج  يف  التعاون  اأوجه  اجلنوبية 

مو�شًحا  للطلبة،  ال�شيفي«  »املع�شكر 

�شموه باأن املحافظة اجلنوبية تتبنى اإقامة 

كربنامج  االأمنية  املبادرات  من  العديد 

�شمو املحافظ االأمني االجتماعي من خالل 

ال�شراكة االأمنية والتوا�شل والتن�شيق مع 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

املحافظ  �شمو  قّدم  اللقاء،  ختام  ويف 

االأمنية  لالإ�شهامات  تقدير  تذكارية  هديًة 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  بها  يقوم  التي 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، م�شيًدا �شموه 

بالدور البارز لالأكادميية امللكية لل�شرطة 

وما تتمتع به من كوادر متميزة على اأعلى 

درجة من الكفاءة واالتقان.

احل�شن  فواز  العميد  اأثنى  جهته،  من 

ما  على  لل�شرطة  امللكية  االأكادميية  اآمر 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  يوليه 

من اهتمام، بتوطيد التعاون مع االأجهزة 

االأمنية كافة والعمل على زيادة التن�شيق 

يف خمتلف الربامج االأمنية الرائدة.

م�ضيًدا بعمق التعاون مع اأكادميية ال�ضرطة.. خليفة بن علي:

تبّني اإقامة العديد من املبادرات الأمنية باملحافظة اجلنوبية

لأول مرة يف مملكة البحرين بامل�ضت�ضفى الع�ضكري

 عــــالج ت�ضخـــم ال�ضريــــان الأورطـــي البطنـــي بالدعامــــات

�شرح الدكتور مارتن ماري�س ا�شت�شاري جراحة االأوعية 

الدموية يف امل�شت�شفى الع�شكري باأنه مت ت�شخي�س مري�س 

باالأوعية  كبري  بتمدد  عاًما   66 العمر  من  يبلغ  بحريني 

الدموية حوايل 6 �شم يف ال�شريان االأورطي يف البطن. هذا 

النوع من التو�شع االأورطي اإذا ترك لفرتة طويلة دون عالج 

من املمكن اأن يت�شبب يف متزق هذا ال�شريان مما قد يوؤدي 

اإىل الوفاة عن طريق النزيف احلاد، لذا يجب اإ�شالح اجلزء 

املنتفخ من ال�شريان االأورطي يف الدورة الدموية. 

ال�شريان  من  املنتفخ  اجلزء  اإ�شالح  يتم  كان  �شابًقا 

وا�شًعا  فتًحا  تتطلب  كبرية  جراحة  طريق  عن  االأورطي 

للبطن ووقف الدورة الدموية لن�شف اجل�شم لفرتة زمنية. 

اأما يف الوقت احلا�شر فتمكن جراحو امل�شت�شفى الع�شكري 

الهجينة  العمليات  لغرفة  جديدة  تقنيات  ا�شتخدام  من 

بني  جتمع  وهي  اجلنوبي  بالربج  تقع  والتي  اجلديدة 

التداخلية،  الدموية  االأوعية  وتقنيات  املفتوحة  اجلراحة 

ثقب �شغري  اإجراء  املري�س عن طريق  حيث متت معاجلة 

با�شتخدام ق�شطرة عرب �شرايني الفخذ.

يف اأثناء و�شع الدعامات كان االأطباء ي�شتخدمون تقنية 

االأ�شعة  �شور  بني  جتمع  والتي  متاًما  اجلديدة   Fusion
املقطعية وت�شوير االأوعية.

د. مارتن 

ماري�ش

د. امل�ضحكي تبحث مع د. ع�ضكر 

دعم طلبة اجلامعة الريا�ضيني والفنيني

بحثت رئي�شة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 

التنفيذي  الرئي�س  مع  اجتماع  خالل  امل�شحكي،  �شاهني 

للهيئة العامة للريا�شة الدكتور عبدالرحمن �شادق ع�شكر، 

اآلية دعم الكوادر االإدارية والفنية والريا�شية، والالعبني 

املنتخبات  يف  للم�شاركة  اجلامعة  طلبة  من  والالعبات 

الوطنية.

ال�شيخ  �شمو  توجيه  اإطار  يف  االجتماع  هذا  وياأتي 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد  بن  خالد 

االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 

اإىل  البحرين  جامعة  البحرينية،  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 

الدعم لالعبني والالعبات من طلبة اجلامعة، خالل  تقدمي 

م�شاركتهم مع الفرق واملنتخبات الوطنية.

ودر�س الطرفان - يف االجتماع الذي انعقد يوم االإثنني 

الفنيني  م�شاركة  ت�شهيل  كيفية   -  )2022 يونيو   20(

واملنتخبات  الفرق  مع  البحرين  جامعة  من  والالعبني 

بال�شكل  الظهور  نحو  تدفعهم  التي  بال�شورة  الوطنية، 

وعلم  ا�شم  ترفع  التي  املتميزة  النتائج  امل�شرف، وحتقيق 

مملكة البحرين يف خمتلف املحافل والبطوالت الريا�شية.

ودر�س امل�شاركون يف االجتماع، خطة تطوير املناهج 

االأكادميية اخلا�شة بق�شم الرتبية الريا�شية، مبا يتما�شى 

مع �شيا�شات اململكة يف جمال الريا�شة، وبامل�شتوى الذي 

باملنظومة  لالرتقاء  واجلامعة،  الهيئة  بني  التعاون  يعزز 

الريا�شية الوطنية.

للحد من انت�ضار فريو�س كورونا ..»ال�ضحة«:

 اأهميـــــة موا�ضلــــة اللتـــزام بالإجــــراءات الحرتازيــــة
ع�شو  ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  اأكد 

اأهمية  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الوقائية  والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�شلة 

للحد من انت�شار الفريو�س رفًدا للجهود املبذولة مبا ي�شهم 

املواطنني واملقيمني مبملكة  يف احلفاظ على �شحة و�شالمة 

اململكة حري�شة على �شحة و�شالمة  اأن  اإىل  الفًتا  البحرين، 

االأعني  ن�شب  ماثالً  وهدًفا  ق�شوى  اأولوية  كونها  اجلميع 

اأن  اإىل  املانع  واأ�شار  للفريو�س.  الت�شدي  جهود  كل  يف 

املن�شاآت ال�شحية تقت�شي لب�س الكمامات بح�شب التعليمات 

اختياري يف  الكمامة  لب�س  اأن  كما  بها،  اخلا�شة  االإر�شادية 

املناطق الداخلية واخلارجية وفق التعليمات االإر�شادية التي 

اأعلن عنها الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، 

مو�شًحا اأن الفريو�س ميكن اأن ينت�شر عن طريق االأ�شخا�س 

الذين ال تظهر عليهم االأعرا�س، ما يعني اأن بع�س االأ�شخا�س 

ذلك،  يدركون  ال  وهم  للعدوى  ناقلني  يكونوا  اأن  ميكن 

عند جمال�شة  الكمامات  لب�س  اأهمية  على  ن�شدد  عليه  وبناًء 

واأ�شحاب  ال�شن  كبار  من  للخطر  عر�شة  االأكرث  االأ�شخا�س 

االأمرا�س املزمنة، وذلك حفاًظا على �شحتهم و�شالمتهم.

وبنّي املانع اأن الكوادر الوطنية م�شتمرة يف التعامل مع 

خمتلف م�شارات اجلائحة بكل كفاءة، حيث اإن احلفاظ على 

ما حتقق حتى اليوم ي�شتدعي موا�شلة العمل بنف�س الوترية 

املجتمعي  الوعي  اأهمية  مو�شًحا  الواحد،  الفريق  بروح 

بكامل  للفريو�س  امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة  خالل  من 

جرعاته مبا فيها اجلرعة املن�شطة لرفع اال�شتجابة املناعية 

اإىل  ومتحوراته،  الفريو�س  من  احلماية  وحتقيق  للج�شم 

ال�شعور  اإجراء فح�س فريو�س كورونا عند  جانب �شرورة 

وال�شعال  احلرارة  درجة  كـ»ارتفاع  للفريو�س  اأعرا�س  باأي 

و�شيق يف التنف�س«. د. وليد املانع

هيئة الت�ضريع ت�ضارك يف اجتماع 

م�ضوؤويل اإدارات الت�ضريع اخلليجية

�شارك رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين امل�شت�شار 

نواف عبداهلل حمزة يف االجتماع الواحد والع�شرين للجنة 

التعاون  جمل�س  بدول  الت�شريع  اإدارات  مل�شوؤويل  الدائمة 

االأمانة  بح�شور  الريا�س،  يف  االأربعاء  اأم�س  ُعقد  الذي 

العامة ملجل�س التعاون.

املتعلقة  املو�شوعات  من  عدًدا  االجتماع  وناق�س 

اإدارات  اأعمال  بالت�شريعات والقوانني املدرجة على جدول 

الت�شريع بدول املجل�س.
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لدى لقائه ر�ؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية.. رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة: 

الت�صيري الذاتي �صي�صهم يف ت�صجيل اأعلى معدلت الأداء �الر�صا
حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  معايل  اأّكد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الإمكانات  كل  ت�شخري  على  احلر�س  لل�شحة 

جودة  تطوير  ملوا�شلة  الالزمة  واجلهود 

م�شتوى  برفع  ال�شحية  اخلدمات  وكفاءة 

وحتقيق  وا�شتدامتها،  ال�شحية  الرعاية 

وال�شفافية  التناف�شية  من  متقّدمة  معدلت 

والعدالة، مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية البحرين 

لتوجيهات  تنفيًذا  وذلك   ،2030 القت�شادية 

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

اآل خليفة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه، 

وبف�شل ما حتظى به جميع امل�شاريع والربامج 

دعم  من  ال�شحي  القطاع  لتطوير  الهادفة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  م�شتمّرة  ومتابعة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء.

 جاء ذلك لدى لقائه اأم�س روؤ�شاء حترير 

اأنباء  لوكالة  العام  واملدير  املحلية  ال�شحف 

البنخليل  حممد  يو�شف  بح�شور  البحرين، 

الوطني،  الت�شال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

الرئي�س  الأن�شاري  حممد  اأحمد  والدكتور 

وعدد  احلكومية،  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

اآخر  على  لإطالعهم  وذلك  امل�شوؤولني،  من 

ال�شمان  برنامج  بتنفيذ  املتعلقة  امل�شتجدات 

الذاتي  الت�شيري  وم�شروع  الوطني،  ال�شحي 

ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية وامل�شت�شفيات 

احلكومية.

الذي  املهم  الدور  اأكد على  اللقاء،   وخالل 

الوطني  والإعالم  املحلية  ال�شحافة  به  تقوم 

جميع  تنفيذ  جهود  دعم  يف  فاعل  ك�شريك 

امل�شاريع والربامج الوطنية والتنموية ل�شّيما 

املتعلّقة بالقطاع ال�شحي، والذي لها الأثر يف 

توعية املجتمع باأهميتها و�شرورة الوقوف مع 

ّقق اأهدافها املن�شودة  م�شارات تنفيذها حتى حتحُ

باخلري  اجلميع  على  اأثرها  �شينعك�س  والتي 

والنماء.

تفا�شيل  ا�شتعرا�س  اللقاء،   كما مّت خالل 

يعترب  والذي  الذاتي،  الت�شيري  برنامج  تنفيذ 

تطبيقه  يتم  الذي  طبيبك«  »اخرت  م�شروع 

جتريبًيا يف حمافظة املحرق اأحد اأبرز براجمه، 

منوًها باأّن الت�شيري الذاتي �شي�شهم يف ت�شجيل 

درجات  اأق�شى  وحتقيق  الأداء  معدلت  اأعلى 

الر�شا من خالل تطوير اخلدمات ال�شحية وفق 

اأف�شل املعايري الدولية املعتمدة، وا�شتناًدا على 

توفري  على  ترتكز  التي  امل�شتقبلية  الأولويات 

اأف�شل �شبل الرعاية الطبّية للمري�س يف البيئة 

املنا�شبة واملهياأة لذلك.

الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكتور  اأّكد  وقد   

احلكومية  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

اأهداف  اإجناز  وترية  ت�شريع  على  احلر�س 

م�شروع الت�شيري الذاتي، للمتابعة يف حت�شني 

مت  ما  اإىل  م�شرًيا  املقدمة،  اخلدمات  جودة 

حتقيقه من اإجنازات يف امل�شت�شفيات احلكومية 

لت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن.

التحرير  روؤ�شاء  اأ�شاد  جانبهم،  ومن 

القطاع  رفد  يف  املبذولة  الكبرية  باجلهود 

ال�شحي، مبا يحقق التغطية ال�شحية ال�شاملة 

من  وال�شتدامة،  اجلودة  م�شتويات  باأعلى 

اإطار  يف  ياأتي  والذي  الربنامج  تطبيق  خالل 

التطوير ال�شامل للخدمات ال�شحية يف اململكة.

اململكة ت�صنف �صمن الد�ل الع�صر الأ�ىل عاملًيا يف 56 م�ؤ�صًرا.. مرمي جمعان: 

 البحرين �صّباقة يف التط�ر �العاملية من خالل ر�ؤيتها القت�صادية 

جمل�س  رئي�س  جمعان  اأحمد  مرمي  اأّكدت 

جمل�س  رئي�س  الت�شالت،  تنظيم  هيئة  اإدارة 

املجل�س  وع�شو  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم 

البحرين  مملكة  اإدراج  اأهمية  للمراأة،  الأعلى 

لأول مرة يف الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 

التناف�شية  مركز  عن  ال�شادر   2022 للعام 

الإدارية،  للتنمية  الدويل  للمعهد  التابع  العاملي 

�شمن الدول الع�شر الأوىل عاملًيا.

العاملي،  البحريني  الإجناز  هذا  اإن  وقالت 

العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  اأن  خا�شة 

التناف�شية  قيا�س  ال�شاملة يف  املراجع  اأحد  يحُعد 

كفاءتها  ح�شب  الدول  التقرير  يقّيم  اإذ  عاملًيا، 

ل�شعوبها،  الزدهار  لتحقيق  مواردها  اإدارة  يف 

املوؤ�ش�شات  من  للعديد  مهًما  مرجًعا  ويحُعد 

اإجراء  الدولية التي تعتمد على هذا التقرير يف 

العديد  تعتربه  كما  تقاريرها،  ون�شر  درا�شاتها 

لتحديد  مهًما  مقيا�ًشا  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  من 

اأف�شل املمار�شات الدولية.

واأو�شحت اأن الت�شنيف املتقدم الذي حققته 

مملكة البحرين يف هذا الكتاب للمرة الأوىل جاء 

بناًء على ر�شد الإجنازات التنموية كًما ونوًعا 

املنا�شب  بينها  من  املجالت،  من  الكثري  يف 

بني  والتكافوؤ  الأكادميية،  والدرا�شة  الإدارية، 

اإ�شافة  املالية،  للخدمات  الو�شول  اجلن�شني يف 

من  كثرية  جمالت  يف  البحرين  مملكة  لتقدم 

الأمر  الإدارة،  جمال�س  يف  املراأة  ح�شور  بينها 

الذي يدل على فعالية برامج ومبادرات اململكة 

وتقييم  ملتابعة  املنا�شبة  الآليات  و�شع  يف 

املراأة  م�شاركة  ل�شتدامة  الوطنية  اجلهود 

يف  اجلن�شني  بني  التوازن  وحتقيق  البحرينية 

املجالت التنموية كافة.

يف  الواردة  املعطيات  ح�شب  اأنه  وتابعت 

ت�شنيف  اأن  تو�شح  والتي  ال�شنوي،  الكتاب 

اململكة �شمن الدول الع�شر الأوىل عاملًيا يف 56 

موؤ�شًرا، يوؤكد اأن البحرين �شباقة يف تبني نهج 

التطور والعاملية من خالل روؤيتها القت�شادية 

ال�شتدامة  على  القائمة  ومبادئها   2030

طاقات  تفعيل  وعرب  والعدالة،  والتناف�شية 

الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  وتر�شيخ  اأبنائها  جميع 

والتوازن بني اجلن�شني يف �شبيل حتقيق التنمية 

امل�شتدامة. 

مملكة  نتائج  تتقدم  اأن  جمعان  وتوّقعت 

الإ�شدارات  يف  ملحوظة  ب�شورة  البحرين 

الوطنية  للجهود  نظًرا  للتقرير،  القادمة 

الوطنية،  التناف�شية  تعزيز  �شبيل  امل�شتمرة يف 

اإ�شافة ملا ت�شعى اإليه موؤ�ش�شات مملكة البحرين 

مبختلف اخت�شا�شاتها بتزويد اجلهات الدولية 

تعزيز  �شاأنها  من  التي  والبيانات  باملعلومات 

املوؤ�شرات الدولية باملعلومات الدقيقة.

ولفتت جمعان على �شعيد ذي �شلة اإىل اأن 

هذا الإجناز يربهن كذلك على جناح ال�شيا�شات 

التي اتخذتها مملكة البحرين يف مواجهة جائحة 

على  واحلفاظ  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

م�شرية الإجنازات رغم التحديات، والذي بدوره 

يوؤكد اأهمية احلفاظ على املكت�شبات الوطنية يف 

حتقيق التنمية والزدهار الوطني املن�شود.

مرمي جمعان

ا�شتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، وزير اخلارجية، اأم�س، مبقر الوزارة، 

هوندا تارو، النائب الربملاين لوزير خارجية اليابان، والوفد املرافق له مبنا�شبة زيارته 

اإىل مملكة البحرين.

ومت خالل الجتماع، ا�شتعرا�س م�شار عالقات التعاون وال�شداقة التاريخية الوثيقة 

املجالت مبا يحقق  تعزيزها يف خمتلف  واليابان، و�شبل  البحرين  واملتميزة بني مملكة 

الإقليمية  امل�شتجدات  اآخر  اإزاء  النظر  وجهات  تبادل  جانب  اإىل  هذا  امل�شرتكة،  امل�شالح 

والدولية يف اإطار حر�س البلدين على تر�شيخ الأمن وال�شالم يف املنطقة والعامل.

الأفرواآ�شيوية  ال�شوؤون  قطاع  رئي�شة  الظاعن  فاطمة عبداهلل  ال�شفرية  اللقاء،  وح�شر 

بوزارة اخلارجية، ومياموتو ما�شايوكي �شفري اليابان لدى اململكة.

الزياين يبحث تعزيز العالقات 

مع النائب الربملاين ل�زير خارجية اليابان

جلنة اأجهزة التقاعد اخلليجية 

تبحث مد احلماية التاأمينية بد�ل »التعا�ن«

لأجهزة  الدائمة  الفنية  اللجنة  اختتمت 

جمل�س  بدول  الجتماعية  والتاأمينات  التقاعد 

التعاون لدول اخلليج العربية اأعمال اجتماعها 

ا�شت�شافته  الذي  واخلم�شني  احلادي  الدوري 

مملكة البحرين ممثلًة يف الهيئة العامة للتاأمني 

لدول  العامة  الأمانة  مع  بالتن�شيق  الجتماعي 

ممثلي  ومب�شاركة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

الأجهزة التاأمينية كافة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي خالل الفرتة 20-22 يونيو 2022.

واخلم�شني  احلادي  الجتماع  وكان 

املدين  التقاعد  لأجهزة  الدائمة  الفنية  للجنة 

والتاأمينات الجتماعية بدول جمل�س التعاون 

قد على مدى 3  لدول اخلليج العربية، الذي عحُ

اأيام مب�شاركة اأع�شاء وممثلني عن كل اجلهات 

التقاعدية والتاأمينية بدول املجل�س، قد تناول 

تطوير  ببحث  املرتبطة  املو�شوعات  اأبرز 

والتاأمينية  التقاعدية  والإجراءات  الأنظمة 

املعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق الأنظمة 

بالنظام  يرتبط  ما  وكل  احلديثة  التاأمينية 

دول  ملواطني  التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد 

املجل�س العاملني يف غري دولهم؛ وذلك متا�شًيا 

مع اأهداف الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون 

الداعمة لتعزيز التعاون اخلليجي على جميع 

الأ�شعدة.

�ش�س يوم اأم�س، وهو اليوم الثالث  كما خحُ

بنظام  التعريفي  اللقاء  لعقد  الجتماع،  من 

جمل�س  دول  ملواطني  التاأمينية  احلماية  مد 

التعاون العاملني يف مملكة البحرين بح�شور 

املجل�س  بدول  التاأمينية  الأجهزة  كل  ممثلي 

العاملني يف مملكة  وعدد كبري من اخلليجيني 

يف  العاملني  دولهم  مواطني  للقاء  البحرين، 

املوارد  مديري  جانب  اإىل  البحرين  مملكة 

الب�شرية من اجلهات اخلا�شعة للنظام، وذلك 

لبحث ومناق�شة تطبيق مد احلماية لدى دول 

ال�شتف�شارات  جميع  على  والرد  املجل�س، 

املطروحة لديهم. 

احلماية  ملد  املوحد  النظام  اأن  اإىل  يحُ�شار 

التعاون  جمل�س  دول  ملواطني  التاأمينية 

والتاأميني  التقاعدي  النظام  مظلة  يق�شي مبد 

خارجها  العاملني  مواطنيها  على  دولة  لكل 

ما  باملجل�س،  الأع�شاء  الدول  من  دولة  اأي  يف 

احلماية  �شبكة  تاأمني  يف  فعال  وب�شكل  ي�شهم 

التعاون  جمل�س  دول  ملواطني  الجتماعية 

العاملني يف غري دولهم، اإ�شافة اإىل الدور الذي 

تبادل  حركة  ت�شجيع  يف  النظام  هذا  يوؤديه 

اخلربات والأيدي العاملة بني دول املجل�س.

طرح 43 برناجًما للدبل�م �املاج�صتري �الدكت�راه يف �صبع كليات.. جامعة البحرين: 

ا�صتمرار فرتة تقدمي طلبات اللتحاق بربامج الدرا�صات العليا

خديجة العرادي:

جامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  عمادة  اأفادت 

البحرين باأن عملية الت�شجيل لاللتحاق بربامج الدرا�شات العليا 

 2023 /2022 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�شي  للف�شل 

م�شتمرة عرب املوقع الإلكرتوين للجامعة، اإىل يوم ال�شبت املوافق 

الثالث ع�شر من �شهر اأغ�شط�س املقبل 2022.

تخ�ش�شات  يف  برناجًما   43 عنها  املعلن  الربامج  عدد  ويبلغ 

خمتلفة تقدمها �شبع كليات، بواقع 31 برناجًما للماج�شتري، و3 برامج 

للدبلوم العايل، و9 برامج للدكتوراه.

العليا،  الدرا�شات  برامج  دعم  �شيا�شة  يف  م�شتمرة  اأنها  اجلامعة  واأكدت 

وحت�شني خمتلف الربامج، والتطوير من كل النواحي، مبا يتنا�شب مع تطلعات 

الطلبة، واأف�شل املمار�شات يف جمال التعليم العايل.

واأعلنت جامعة البحرين، عرب ح�شابها الر�شمي يف الن�شتغرام، الربامج 

والدبلوم  واملاج�شتري  الدكتوراه  لدرا�شة  طرحتها  التي  اجلديدة  الدرا�شية 

العايل، داعية الراغبني يف اللتحاق باأحد الربامج املطروحة اإىل زيارة �شفحة 

ملعرفة  الإلكرتوين،  اجلامعة  العلمي مبوقع  والبحث  العليا  الدرا�شات  عمادة 

�شروط التقدمي واحل�شول على املزيد من املعلومات والتفا�شيل.

تتيح  اإذ  العليا،  للدرا�شات  برامج  اجلامعة  يف  كليات  �شبع  طرحت  وقد 

تقنية  يف  املاج�شتري  برامج  بها  اللتحاق  يف  للراغبني  املعلومات  تقنية  كلية 

هند�شة  يف  واملاج�شتري  الإلكرتوين،  الأمن  يف  واملاج�شتري  املعلومات، 

الربجميات، واملاج�شتري يف تعلم الآلة واحلو�شبة الذكية، اإ�شافة اإىل دكتوراه 

الفل�شفة يف علوم احلو�شبة واملعلومات.

اأما كلية الهند�شة فقد طرحت املاج�شتري يف الهند�شة الكيميائية، واملاج�شتري 

يف الهند�شة املدنية، واملاج�شتري يف الهند�شة امليكانيكية، واملاج�شتري يف الإدارة 

وماج�شتري  والإلكرتونية،  الكهربائية  الهند�شة  يف  واملاج�شتري  الهند�شية، 

الت�شالت  هند�شة  يف  وماج�شتري  ال�شطناعي،  الذكاء  نظم  يف  العلوم 

وال�شبكات، وماج�شتري يف الطاقة املتجددة، واملاج�شتري يف العمارة، 

اأما الدكتوراه فقد �شملت دكتوراه الفل�شفة يف الهند�شة الكيميائية، 

ودكتوراه الفل�شفة يف الهند�شة امليكانيكية، ودكتوراه الفل�شفة يف 

الإدارة الهند�شية، ودكتوراه الهند�شة الكهربائية والإلكرتونية.

واإىل جانب ذلك طرحت كلية العلوم املاج�شتري يف الفيزياء 

التطبيقية، واملاج�شتري يف الريا�شيات، واملاج�شتري يف التغذية 

امل�شتدامة،  والتنمية  البيئة  يف  واملاج�شتري  الغذائية،  والنظم 

والتنمية  البيئة  يف  الفل�شفة  ودكتوراه  احلياة،  علوم  يف  واملاج�شتري 

امل�شتدامة اإىل جانب ماج�شتري يف كيمياء البيئية.

يف  املاج�شتري  املعلومات  تقنية  كلية  مع  بالتعاون  الكلية  طرحت  كما   

علوم وحتليل البيانات ال�شخمة، اإ�شافة اإىل ذلك اأتاحت الكلية برنامج الدبلوم 

العايل يف التنبوؤات اجلوية الذي تطرحه بالتعاون مع اإدارة الأر�شاد اجلوية 

بوزارة املوا�شالت والت�شالت.

واأعلنت كلية احلقوق طرح املاج�شتري يف القانون العام، واملاج�شتري يف 

الفل�شفة  ودكتوراه  العام،  القانون  يف  الفل�شفة  ودكتوراه  اخلا�س،  القانون 

اللغة  واملاج�شتري يف  الدبلوم  فطرحت  الآداب  كلية  اأما  اخلا�س.  القانون  يف 

الإعالم والت�شال، والدبلوم واملاج�شتري يف  واآدابها، واملاج�شتري يف  العربية 

يف  التطبيقية  الدرا�شات  يف  واملاج�شتري  العايل  والدبلوم  الأ�شري،  الإر�شاد 

اللغة الإجنليزية. وطرحت كلية اإدارة العمال �شبعة برامج للماج�شتري، هي 

املاج�شتري يف اإدارة الأعمال، واملاج�شتري يف اإدارة املوارد الب�شرية، واملاج�شتري 

وال�شريفة  املالية  يف  واملاج�شتري  املحا�شبة،  يف  واملاج�شتري  املالية،  يف 

التطوير  يف  واملاج�شتري  املالية،  التكنولوجيا  يف  واملاج�شتري  الإ�شالمية، 

العقاري واإدارة املمتلكات، والدكتوراه يف حتليل الأعمال.

واأخــرًيا طرحت كلية العلوم ال�شحية والريا�شــية برنامج املاج�شتري يف 

متري�س �شحة البالغني.
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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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اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  �شهد 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزير  خليفة، 

اليوم  اأم�س، االحتفال مبنا�شبة  املخدرات،  ملكافحة 

وزراء  بح�شور  وذلك  املخدرات،  ملكافحة  العاملي 

ال�شحة،  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  من:  كل 

�شوؤون  واالأوقاف،  االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل 

االإعالم. كما ح�شر االحتفال، وكيل وزارة الداخلية 

واملفت�س  واالإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون 

كبار  من  وعدد  العام،  االأمن  رئي�س  ونائب  العام، 

امل�شئولني.

عن  الداخلية  وزير  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

بها  تقوم  التي  املخل�شة  للجهود  وتقديره  �شكره 

وامل�شئوليات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

وكل  املخدرات  مكافحة  اإدارة  بها  تنه�س  التي 

االأجهزة االأمنية املتعاونة حلماية املجتمع من هذه 

االآفة اخلطرية.

مبادرة  اإطالق  على  العمل  يجري  اأنه  واأكد، 

تفاعلية وطنية ملكافحة املخدرات، ت�شم كل اأطياف 

املجتمع وفعالياته، مو�شًحا اأن مكافحة املخدرات، 

جميع  تكاتف  تتطلب  جمتمعية،  م�شوؤولية 

ال�شراكة  اإطار منظومة متكاملة من  املوؤ�ش�شات يف 

التوعية  ا�شتمرار  اأهمية  اإىل  واأ�شار  املجتمعية. 

واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  االأمنية 

الظواهر  ملحا�شرة  ابتكاري،  منهج  وفق  العقلية، 

ال�شلبية والت�شدي لتاأثريها على ال�شلم االجتماعي، 

م�شيًدا باإطالق الن�شخة الثانية من اخلطة الوطنية 

ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، وما تت�شمنه 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ومبادرات،  اأهداف  من 

االأوىل  الن�شخة  خالل  من  حتققت  التي  النجاحات 

التي مت اإطالقها عام 2015. 

العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد  جهته،  من 

األقاها  التي  كلمته  يف  اجلنائية،  واالأدلة  للمباحث 

بهذه املنا�شبة، اأن تد�شني الن�شخة الثانية من اخلطة 

الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ياأتي 

بعد تد�شني معايل وزير الداخلية، الن�شخة االأوىل، 

املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مظلة  حتت 

وطنية،  وموؤ�ش�شة  حكومية  جهة   24 ومب�شاركة 

االأوىل،  مرحلتها  يف  حققت  اخلطة،  اأن  مو�شحا 

حتقيق  عرب   %97 ن�شبته  بلغت  عالًيا  جناًحا 

257 مبادرة، مما ُيظهر مدى جناحها يف الت�شدي 

وت�شريعية  اأمنية  حماور  عدة  على  للمخدرات 

اإدارة مكافحة  ووقائية وعالجية، من خالل جهود 

املعنية،  االأمنية  االأجهزة  مع  بالتعاون  املخدرات 

ويف اطار ال�شراكة املجتمعية البناءة.

فوؤاد  حامت  الدكتور  اأ�شاد  مت�شل،  �شياق  يف 

املعني  املتحدة  االأمم  ملكتب  االإقليمي  املدير  علي، 

التعاون  جمل�س  لدول  واجلرمية  باملخدرات 

البحرين  مملكة  بني  العميقة  بال�شراكة  اخلليجي، 

البحرين، مل  اأن  الدولية، مو�شًحا  املنظمة  ومكتب 

واإمنا  التقنية،  امل�شاعدة  يتلقى  �شريك  جمرد  تكن 

الدولية  املعايري  مواكبة  على  دائم  ب�شكل  عملت 

من  وا�شتطاعت  االأخرى،  للدول  منوذج  وتقدمي 

خالل اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية، اأن تقدم منوذًجا لال�شرتاتيجيات املتوازنة 

ملكافحة املخدرات وقدمت لالأمم املتحدة االآلية التي 

تطوير  على  املنطقة  دول  من خاللها حتفيز  ميكن 

�شيا�شات وا�شرتاتيجيات وطنية متوازنة.

الروا�شدة  علي  حممد  العميد  اأكد  جهته،  من 

واجلرمية  املخدرات  ملكافحة  العربي  املكتب  مدير 

اإدارة  اإجنازات  العربي،  املكتب  مواكبة  املنظمة، 

مكافحة املخدرات املتالحقة يف �شبط املواد املخدرة 

حملًيا  متميزة  �شبطيات  يف  العقلية،  واملوؤثرات 

البحرين يف  تبذلها  جبارة  جهود  عن  تنّم  ودولًيا 

بفوز  اجلهود،  هذه  تتويج  اإىل  الفًتا  ال�شياق،  هذا 

وزارة الداخلية وللعام الثالث على التوايل، بجائزة 

املركز الثاين عربًيا يف م�شابقة اأف�شل تعاون عربي 

معلوماتي عملياتي اأ�شهم يف �شبط ق�شايا املخدرات 

والتي تطلقها االأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية 

العرب �شنوًيا، م�شيًدا كذلك بال�شراكات املجتمعية 

يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  بني  الفاعلة 

البحرين للتوعية باأ�شرار املخدرات.

وثائقي،  فيلم  عر�س  االحتفال،  خالل  ومت 

ا�شتعر�س موؤ�شرات جناح اخلطة الوطنية ملكافحة 

االأوىل،  ن�شختها  يف  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات 

تنفيذ  يف  و�شارك   2015 عام  اإطالقها  مت  التي 

وهيئات  وزارات  من  تنفيذًيا  �شريًكا   24 اأهدافها 

ت�شكيل  اجلهود  ت�شمنت  كما  اململكة.  وموؤ�ش�شات 

فريق خمت�س ملتابعة تنفيذ االأهداف ودعم ال�شركاء 

تعزيز  يف  ُي�شهم  مبا  املبادرات،  وتقييم  و�شع  يف 

اجلهود الوطنية ملكافحة املخدرات.

بعد ذلك، تف�شل وزير الداخلية، رئي�س اللجنة 

الوطنية ملكافحة املخدرات، بتد�شني االإ�شدار الثاين 

واملوؤثرات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  من 

�شراكة  يت�شمن  والذي   )2026 /2022( العقلية 

من  املخدرات  ملخاطر  للت�شدي  جمتمعية  اأمنية 

وتطوير  امل�شروع  غري  االجتار  مكافحة  خالل 

دور  تعزيز  على  والعمل  االأمنية  الرقابة  و�شائل 

مكافحة  الدينية يف  واملوؤ�ش�شات  واالإعالم  املجتمع 

املخدرات. 

من  عدد  بتكرمي  الداخلية،  وزيــر  وقـــام 

جمال  يف  املتعاونة  االأمنيـة  االإدارة  منت�شبي 

يف  التوفيق  للجميع،  متمنًيا  املخــدرات،  مكافحة 

خدمة الوطن.

ت�ضم كل اأطياف وفعاليات املجتمع.. وزير الداخلية:

نعمــــل على اإطـــالق مبـــادرة تفاعليـــة وطنيـــة ملكافحـــة املخــدرات

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  اجلنوبية 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، وذلك بح�شور 

وعدد  الدو�شري،  ثامر  عي�شى  العميد 

جهود  �شمن  وامل�شوؤولني،  ال�شباط  من 

املحافظة اجلنوبية يف تعزيز اأطر التعاون 

مع  امل�شرتكة  والربامج  املبادرات  وبحث 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

�شمو حمافظ  اأ�شاد  اللقاء،  بداية  ويف 

اجلنوبية بدور االأكادميية امللكية لل�شرطة 

تر�شيخ  يف  االأمنية  االأجهزة  وخمتلف 

دعائم االأمن تنفيًذا لتوجيهات الفريق اأول 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

الداخلية، بالعمل على حتقيق االأداء املتقن 

واجلاهزية العالية.

املحافظة  اأن  املحافظ  �شمو  واأكد 

تعزيز  موا�شلة  على  حري�شة  اجلنوبية 

التعاون والتن�شيق مع االأكادميية امللكية 

والربامج  املبادرات  لل�شرطة، يف خمتلف 

االأمنية الرائدة مبا ي�شهم يف تعزيز االأمن 

يف  والتطور  التنمية  جهود  يدعم  الذي 

خمتلف مناطق املحافظة.

املحافظة  حمافظ  �شمو  تابع  كما 

برنامج  يف  التعاون  اأوجه  اجلنوبية 

مو�شًحا  للطلبة،  ال�شيفي«  »املع�شكر 

�شموه باأن املحافظة اجلنوبية تتبنى اإقامة 

كربنامج  االأمنية  املبادرات  من  العديد 

�شمو املحافظ االأمني االجتماعي من خالل 

ال�شراكة االأمنية والتوا�شل والتن�شيق مع 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

املحافظ  �شمو  قّدم  اللقاء،  ختام  ويف 

االأمنية  لالإ�شهامات  تقدير  تذكارية  هديًة 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  بها  يقوم  التي 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، م�شيًدا �شموه 

بالدور البارز لالأكادميية امللكية لل�شرطة 

وما تتمتع به من كوادر متميزة على اأعلى 

درجة من الكفاءة واالتقان.

احل�شن  فواز  العميد  اأثنى  جهته،  من 

ما  على  لل�شرطة  امللكية  االأكادميية  اآمر 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  يوليه 

من اهتمام، بتوطيد التعاون مع االأجهزة 

االأمنية كافة والعمل على زيادة التن�شيق 

يف خمتلف الربامج االأمنية الرائدة.

م�ضيًدا بعمق التعاون مع اأكادميية ال�ضرطة.. خليفة بن علي:

تبّني اإقامة العديد من املبادرات الأمنية باملحافظة اجلنوبية

لأول مرة يف مملكة البحرين بامل�ضت�ضفى الع�ضكري

 عــــالج ت�ضخـــم ال�ضريــــان الأورطـــي البطنـــي بالدعامــــات

�شرح الدكتور مارتن ماري�س ا�شت�شاري جراحة االأوعية 

الدموية يف امل�شت�شفى الع�شكري باأنه مت ت�شخي�س مري�س 

باالأوعية  كبري  بتمدد  عاًما   66 العمر  من  يبلغ  بحريني 

الدموية حوايل 6 �شم يف ال�شريان االأورطي يف البطن. هذا 

النوع من التو�شع االأورطي اإذا ترك لفرتة طويلة دون عالج 

من املمكن اأن يت�شبب يف متزق هذا ال�شريان مما قد يوؤدي 

اإىل الوفاة عن طريق النزيف احلاد، لذا يجب اإ�شالح اجلزء 

املنتفخ من ال�شريان االأورطي يف الدورة الدموية. 

ال�شريان  من  املنتفخ  اجلزء  اإ�شالح  يتم  كان  �شابًقا 

وا�شًعا  فتًحا  تتطلب  كبرية  جراحة  طريق  عن  االأورطي 

للبطن ووقف الدورة الدموية لن�شف اجل�شم لفرتة زمنية. 

اأما يف الوقت احلا�شر فتمكن جراحو امل�شت�شفى الع�شكري 

الهجينة  العمليات  لغرفة  جديدة  تقنيات  ا�شتخدام  من 

بني  جتمع  وهي  اجلنوبي  بالربج  تقع  والتي  اجلديدة 

التداخلية،  الدموية  االأوعية  وتقنيات  املفتوحة  اجلراحة 

ثقب �شغري  اإجراء  املري�س عن طريق  حيث متت معاجلة 

با�شتخدام ق�شطرة عرب �شرايني الفخذ.

يف اأثناء و�شع الدعامات كان االأطباء ي�شتخدمون تقنية 

االأ�شعة  �شور  بني  جتمع  والتي  متاًما  اجلديدة   Fusion
املقطعية وت�شوير االأوعية.

د. مارتن 

ماري�ش

د. امل�ضحكي تبحث مع د. ع�ضكر 

دعم طلبة اجلامعة الريا�ضيني والفنيني

بحثت رئي�شة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 

التنفيذي  الرئي�س  مع  اجتماع  خالل  امل�شحكي،  �شاهني 

للهيئة العامة للريا�شة الدكتور عبدالرحمن �شادق ع�شكر، 

اآلية دعم الكوادر االإدارية والفنية والريا�شية، والالعبني 

املنتخبات  يف  للم�شاركة  اجلامعة  طلبة  من  والالعبات 

الوطنية.

ال�شيخ  �شمو  توجيه  اإطار  يف  االجتماع  هذا  وياأتي 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد  بن  خالد 

االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 

اإىل  البحرين  جامعة  البحرينية،  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 

الدعم لالعبني والالعبات من طلبة اجلامعة، خالل  تقدمي 

م�شاركتهم مع الفرق واملنتخبات الوطنية.

ودر�س الطرفان - يف االجتماع الذي انعقد يوم االإثنني 

الفنيني  م�شاركة  ت�شهيل  كيفية   -  )2022 يونيو   20(

واملنتخبات  الفرق  مع  البحرين  جامعة  من  والالعبني 

بال�شكل  الظهور  نحو  تدفعهم  التي  بال�شورة  الوطنية، 

وعلم  ا�شم  ترفع  التي  املتميزة  النتائج  امل�شرف، وحتقيق 

مملكة البحرين يف خمتلف املحافل والبطوالت الريا�شية.

ودر�س امل�شاركون يف االجتماع، خطة تطوير املناهج 

االأكادميية اخلا�شة بق�شم الرتبية الريا�شية، مبا يتما�شى 

مع �شيا�شات اململكة يف جمال الريا�شة، وبامل�شتوى الذي 

باملنظومة  لالرتقاء  واجلامعة،  الهيئة  بني  التعاون  يعزز 

الريا�شية الوطنية.

للحد من انت�ضار فريو�س كورونا ..»ال�ضحة«:

 اأهميـــــة موا�ضلــــة اللتـــزام بالإجــــراءات الحرتازيــــة
ع�شو  ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  اأكد 

اأهمية  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الوقائية  والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�شلة 

للحد من انت�شار الفريو�س رفًدا للجهود املبذولة مبا ي�شهم 

املواطنني واملقيمني مبملكة  يف احلفاظ على �شحة و�شالمة 

اململكة حري�شة على �شحة و�شالمة  اأن  اإىل  الفًتا  البحرين، 

االأعني  ن�شب  ماثالً  وهدًفا  ق�شوى  اأولوية  كونها  اجلميع 

اأن  اإىل  املانع  واأ�شار  للفريو�س.  الت�شدي  جهود  كل  يف 

املن�شاآت ال�شحية تقت�شي لب�س الكمامات بح�شب التعليمات 

اختياري يف  الكمامة  لب�س  اأن  كما  بها،  اخلا�شة  االإر�شادية 

املناطق الداخلية واخلارجية وفق التعليمات االإر�شادية التي 

اأعلن عنها الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، 

مو�شًحا اأن الفريو�س ميكن اأن ينت�شر عن طريق االأ�شخا�س 

الذين ال تظهر عليهم االأعرا�س، ما يعني اأن بع�س االأ�شخا�س 

ذلك،  يدركون  ال  وهم  للعدوى  ناقلني  يكونوا  اأن  ميكن 

عند جمال�شة  الكمامات  لب�س  اأهمية  على  ن�شدد  عليه  وبناًء 

واأ�شحاب  ال�شن  كبار  من  للخطر  عر�شة  االأكرث  االأ�شخا�س 

االأمرا�س املزمنة، وذلك حفاًظا على �شحتهم و�شالمتهم.

وبنّي املانع اأن الكوادر الوطنية م�شتمرة يف التعامل مع 

خمتلف م�شارات اجلائحة بكل كفاءة، حيث اإن احلفاظ على 

ما حتقق حتى اليوم ي�شتدعي موا�شلة العمل بنف�س الوترية 

املجتمعي  الوعي  اأهمية  مو�شًحا  الواحد،  الفريق  بروح 

بكامل  للفريو�س  امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة  خالل  من 

جرعاته مبا فيها اجلرعة املن�شطة لرفع اال�شتجابة املناعية 

اإىل  ومتحوراته،  الفريو�س  من  احلماية  وحتقيق  للج�شم 

ال�شعور  اإجراء فح�س فريو�س كورونا عند  جانب �شرورة 

وال�شعال  احلرارة  درجة  كـ»ارتفاع  للفريو�س  اأعرا�س  باأي 

و�شيق يف التنف�س«. د. وليد املانع

هيئة الت�ضريع ت�ضارك يف اجتماع 

م�ضوؤويل اإدارات الت�ضريع اخلليجية

�شارك رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين امل�شت�شار 

نواف عبداهلل حمزة يف االجتماع الواحد والع�شرين للجنة 

التعاون  جمل�س  بدول  الت�شريع  اإدارات  مل�شوؤويل  الدائمة 

االأمانة  بح�شور  الريا�س،  يف  االأربعاء  اأم�س  ُعقد  الذي 

العامة ملجل�س التعاون.

املتعلقة  املو�شوعات  من  عدًدا  االجتماع  وناق�س 

اإدارات  اأعمال  بالت�شريعات والقوانني املدرجة على جدول 

الت�شريع بدول املجل�س.

حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 24 ذو القعدة 1443 ـ العدد 12129

Thursday 23rd  June 2022 - No. 12129

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  �شهد 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزير  خليفة، 

اليوم  اأم�س، االحتفال مبنا�شبة  املخدرات،  ملكافحة 

وزراء  بح�شور  وذلك  املخدرات،  ملكافحة  العاملي 

ال�شحة،  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  من:  كل 

�شوؤون  واالأوقاف،  االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل 

االإعالم. كما ح�شر االحتفال، وكيل وزارة الداخلية 

واملفت�س  واالإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون 

كبار  من  وعدد  العام،  االأمن  رئي�س  ونائب  العام، 

امل�شئولني.

عن  الداخلية  وزير  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

بها  تقوم  التي  املخل�شة  للجهود  وتقديره  �شكره 

وامل�شئوليات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

وكل  املخدرات  مكافحة  اإدارة  بها  تنه�س  التي 

االأجهزة االأمنية املتعاونة حلماية املجتمع من هذه 

االآفة اخلطرية.

مبادرة  اإطالق  على  العمل  يجري  اأنه  واأكد، 

تفاعلية وطنية ملكافحة املخدرات، ت�شم كل اأطياف 

املجتمع وفعالياته، مو�شًحا اأن مكافحة املخدرات، 

جميع  تكاتف  تتطلب  جمتمعية،  م�شوؤولية 

ال�شراكة  اإطار منظومة متكاملة من  املوؤ�ش�شات يف 

التوعية  ا�شتمرار  اأهمية  اإىل  واأ�شار  املجتمعية. 

واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  االأمنية 

الظواهر  ملحا�شرة  ابتكاري،  منهج  وفق  العقلية، 

ال�شلبية والت�شدي لتاأثريها على ال�شلم االجتماعي، 

م�شيًدا باإطالق الن�شخة الثانية من اخلطة الوطنية 

ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، وما تت�شمنه 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ومبادرات،  اأهداف  من 

االأوىل  الن�شخة  خالل  من  حتققت  التي  النجاحات 

التي مت اإطالقها عام 2015. 

العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد  جهته،  من 

األقاها  التي  كلمته  يف  اجلنائية،  واالأدلة  للمباحث 

بهذه املنا�شبة، اأن تد�شني الن�شخة الثانية من اخلطة 

الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ياأتي 

بعد تد�شني معايل وزير الداخلية، الن�شخة االأوىل، 

املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مظلة  حتت 

وطنية،  وموؤ�ش�شة  حكومية  جهة   24 ومب�شاركة 

االأوىل،  مرحلتها  يف  حققت  اخلطة،  اأن  مو�شحا 

حتقيق  عرب   %97 ن�شبته  بلغت  عالًيا  جناًحا 

257 مبادرة، مما ُيظهر مدى جناحها يف الت�شدي 

وت�شريعية  اأمنية  حماور  عدة  على  للمخدرات 

اإدارة مكافحة  ووقائية وعالجية، من خالل جهود 

املعنية،  االأمنية  االأجهزة  مع  بالتعاون  املخدرات 

ويف اطار ال�شراكة املجتمعية البناءة.

فوؤاد  حامت  الدكتور  اأ�شاد  مت�شل،  �شياق  يف 

املعني  املتحدة  االأمم  ملكتب  االإقليمي  املدير  علي، 

التعاون  جمل�س  لدول  واجلرمية  باملخدرات 

البحرين  مملكة  بني  العميقة  بال�شراكة  اخلليجي، 

البحرين، مل  اأن  الدولية، مو�شًحا  املنظمة  ومكتب 

واإمنا  التقنية،  امل�شاعدة  يتلقى  �شريك  جمرد  تكن 

الدولية  املعايري  مواكبة  على  دائم  ب�شكل  عملت 

من  وا�شتطاعت  االأخرى،  للدول  منوذج  وتقدمي 

خالل اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية، اأن تقدم منوذًجا لال�شرتاتيجيات املتوازنة 

ملكافحة املخدرات وقدمت لالأمم املتحدة االآلية التي 

تطوير  على  املنطقة  دول  من خاللها حتفيز  ميكن 

�شيا�شات وا�شرتاتيجيات وطنية متوازنة.

الروا�شدة  علي  حممد  العميد  اأكد  جهته،  من 

واجلرمية  املخدرات  ملكافحة  العربي  املكتب  مدير 

اإدارة  اإجنازات  العربي،  املكتب  مواكبة  املنظمة، 

مكافحة املخدرات املتالحقة يف �شبط املواد املخدرة 

حملًيا  متميزة  �شبطيات  يف  العقلية،  واملوؤثرات 

البحرين يف  تبذلها  جبارة  جهود  عن  تنّم  ودولًيا 

بفوز  اجلهود،  هذه  تتويج  اإىل  الفًتا  ال�شياق،  هذا 

وزارة الداخلية وللعام الثالث على التوايل، بجائزة 

املركز الثاين عربًيا يف م�شابقة اأف�شل تعاون عربي 

معلوماتي عملياتي اأ�شهم يف �شبط ق�شايا املخدرات 

والتي تطلقها االأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية 

العرب �شنوًيا، م�شيًدا كذلك بال�شراكات املجتمعية 

يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  بني  الفاعلة 

البحرين للتوعية باأ�شرار املخدرات.

وثائقي،  فيلم  عر�س  االحتفال،  خالل  ومت 

ا�شتعر�س موؤ�شرات جناح اخلطة الوطنية ملكافحة 

االأوىل،  ن�شختها  يف  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات 

تنفيذ  يف  و�شارك   2015 عام  اإطالقها  مت  التي 

وهيئات  وزارات  من  تنفيذًيا  �شريًكا   24 اأهدافها 

ت�شكيل  اجلهود  ت�شمنت  كما  اململكة.  وموؤ�ش�شات 

فريق خمت�س ملتابعة تنفيذ االأهداف ودعم ال�شركاء 

تعزيز  يف  ُي�شهم  مبا  املبادرات،  وتقييم  و�شع  يف 

اجلهود الوطنية ملكافحة املخدرات.

بعد ذلك، تف�شل وزير الداخلية، رئي�س اللجنة 

الوطنية ملكافحة املخدرات، بتد�شني االإ�شدار الثاين 

واملوؤثرات  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  من 

�شراكة  يت�شمن  والذي   )2026 /2022( العقلية 

من  املخدرات  ملخاطر  للت�شدي  جمتمعية  اأمنية 

وتطوير  امل�شروع  غري  االجتار  مكافحة  خالل 

دور  تعزيز  على  والعمل  االأمنية  الرقابة  و�شائل 

مكافحة  الدينية يف  واملوؤ�ش�شات  واالإعالم  املجتمع 

املخدرات. 

من  عدد  بتكرمي  الداخلية،  وزيــر  وقـــام 

جمال  يف  املتعاونة  االأمنيـة  االإدارة  منت�شبي 

يف  التوفيق  للجميع،  متمنًيا  املخــدرات،  مكافحة 

خدمة الوطن.

ت�ضم كل اأطياف وفعاليات املجتمع.. وزير الداخلية:

نعمــــل على اإطـــالق مبـــادرة تفاعليـــة وطنيـــة ملكافحـــة املخــدرات

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  اجلنوبية 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، وذلك بح�شور 

وعدد  الدو�شري،  ثامر  عي�شى  العميد 

جهود  �شمن  وامل�شوؤولني،  ال�شباط  من 

املحافظة اجلنوبية يف تعزيز اأطر التعاون 

مع  امل�شرتكة  والربامج  املبادرات  وبحث 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

�شمو حمافظ  اأ�شاد  اللقاء،  بداية  ويف 

اجلنوبية بدور االأكادميية امللكية لل�شرطة 

تر�شيخ  يف  االأمنية  االأجهزة  وخمتلف 

دعائم االأمن تنفيًذا لتوجيهات الفريق اأول 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

الداخلية، بالعمل على حتقيق االأداء املتقن 

واجلاهزية العالية.

املحافظة  اأن  املحافظ  �شمو  واأكد 

تعزيز  موا�شلة  على  حري�شة  اجلنوبية 

التعاون والتن�شيق مع االأكادميية امللكية 

والربامج  املبادرات  لل�شرطة، يف خمتلف 

االأمنية الرائدة مبا ي�شهم يف تعزيز االأمن 

يف  والتطور  التنمية  جهود  يدعم  الذي 

خمتلف مناطق املحافظة.

املحافظة  حمافظ  �شمو  تابع  كما 

برنامج  يف  التعاون  اأوجه  اجلنوبية 

مو�شًحا  للطلبة،  ال�شيفي«  »املع�شكر 

�شموه باأن املحافظة اجلنوبية تتبنى اإقامة 

كربنامج  االأمنية  املبادرات  من  العديد 

�شمو املحافظ االأمني االجتماعي من خالل 

ال�شراكة االأمنية والتوا�شل والتن�شيق مع 

خمتلف االأجهزة االأمنية.

املحافظ  �شمو  قّدم  اللقاء،  ختام  ويف 

االأمنية  لالإ�شهامات  تقدير  تذكارية  هديًة 

اآمر  احل�شن  فواز  العميد  بها  يقوم  التي 

االأكادميية امللكية لل�شرطة، م�شيًدا �شموه 

بالدور البارز لالأكادميية امللكية لل�شرطة 

وما تتمتع به من كوادر متميزة على اأعلى 

درجة من الكفاءة واالتقان.

احل�شن  فواز  العميد  اأثنى  جهته،  من 

ما  على  لل�شرطة  امللكية  االأكادميية  اآمر 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  يوليه 

من اهتمام، بتوطيد التعاون مع االأجهزة 

االأمنية كافة والعمل على زيادة التن�شيق 

يف خمتلف الربامج االأمنية الرائدة.

م�ضيًدا بعمق التعاون مع اأكادميية ال�ضرطة.. خليفة بن علي:

تبّني اإقامة العديد من املبادرات الأمنية باملحافظة اجلنوبية

لأول مرة يف مملكة البحرين بامل�ضت�ضفى الع�ضكري

 عــــالج ت�ضخـــم ال�ضريــــان الأورطـــي البطنـــي بالدعامــــات

�شرح الدكتور مارتن ماري�س ا�شت�شاري جراحة االأوعية 

الدموية يف امل�شت�شفى الع�شكري باأنه مت ت�شخي�س مري�س 

باالأوعية  كبري  بتمدد  عاًما   66 العمر  من  يبلغ  بحريني 

الدموية حوايل 6 �شم يف ال�شريان االأورطي يف البطن. هذا 

النوع من التو�شع االأورطي اإذا ترك لفرتة طويلة دون عالج 

من املمكن اأن يت�شبب يف متزق هذا ال�شريان مما قد يوؤدي 

اإىل الوفاة عن طريق النزيف احلاد، لذا يجب اإ�شالح اجلزء 

املنتفخ من ال�شريان االأورطي يف الدورة الدموية. 

ال�شريان  من  املنتفخ  اجلزء  اإ�شالح  يتم  كان  �شابًقا 

وا�شًعا  فتًحا  تتطلب  كبرية  جراحة  طريق  عن  االأورطي 

للبطن ووقف الدورة الدموية لن�شف اجل�شم لفرتة زمنية. 

اأما يف الوقت احلا�شر فتمكن جراحو امل�شت�شفى الع�شكري 

الهجينة  العمليات  لغرفة  جديدة  تقنيات  ا�شتخدام  من 

بني  جتمع  وهي  اجلنوبي  بالربج  تقع  والتي  اجلديدة 

التداخلية،  الدموية  االأوعية  وتقنيات  املفتوحة  اجلراحة 

ثقب �شغري  اإجراء  املري�س عن طريق  حيث متت معاجلة 

با�شتخدام ق�شطرة عرب �شرايني الفخذ.

يف اأثناء و�شع الدعامات كان االأطباء ي�شتخدمون تقنية 

االأ�شعة  �شور  بني  جتمع  والتي  متاًما  اجلديدة   Fusion
املقطعية وت�شوير االأوعية.

د. مارتن 

ماري�ش

د. امل�ضحكي تبحث مع د. ع�ضكر 

دعم طلبة اجلامعة الريا�ضيني والفنيني

بحثت رئي�شة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت 

التنفيذي  الرئي�س  مع  اجتماع  خالل  امل�شحكي،  �شاهني 

للهيئة العامة للريا�شة الدكتور عبدالرحمن �شادق ع�شكر، 

اآلية دعم الكوادر االإدارية والفنية والريا�شية، والالعبني 

املنتخبات  يف  للم�شاركة  اجلامعة  طلبة  من  والالعبات 

الوطنية.

ال�شيخ  �شمو  توجيه  اإطار  يف  االجتماع  هذا  وياأتي 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد  بن  خالد 

االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 

اإىل  البحرين  جامعة  البحرينية،  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 

الدعم لالعبني والالعبات من طلبة اجلامعة، خالل  تقدمي 

م�شاركتهم مع الفرق واملنتخبات الوطنية.

ودر�س الطرفان - يف االجتماع الذي انعقد يوم االإثنني 

الفنيني  م�شاركة  ت�شهيل  كيفية   -  )2022 يونيو   20(

واملنتخبات  الفرق  مع  البحرين  جامعة  من  والالعبني 

بال�شكل  الظهور  نحو  تدفعهم  التي  بال�شورة  الوطنية، 

وعلم  ا�شم  ترفع  التي  املتميزة  النتائج  امل�شرف، وحتقيق 

مملكة البحرين يف خمتلف املحافل والبطوالت الريا�شية.

ودر�س امل�شاركون يف االجتماع، خطة تطوير املناهج 

االأكادميية اخلا�شة بق�شم الرتبية الريا�شية، مبا يتما�شى 

مع �شيا�شات اململكة يف جمال الريا�شة، وبامل�شتوى الذي 

باملنظومة  لالرتقاء  واجلامعة،  الهيئة  بني  التعاون  يعزز 

الريا�شية الوطنية.

للحد من انت�ضار فريو�س كورونا ..»ال�ضحة«:

 اأهميـــــة موا�ضلــــة اللتـــزام بالإجــــراءات الحرتازيــــة
ع�شو  ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  اأكد 

اأهمية  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الوقائية  والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�شلة 

للحد من انت�شار الفريو�س رفًدا للجهود املبذولة مبا ي�شهم 

املواطنني واملقيمني مبملكة  يف احلفاظ على �شحة و�شالمة 

اململكة حري�شة على �شحة و�شالمة  اأن  اإىل  الفًتا  البحرين، 

االأعني  ن�شب  ماثالً  وهدًفا  ق�شوى  اأولوية  كونها  اجلميع 

اأن  اإىل  املانع  واأ�شار  للفريو�س.  الت�شدي  جهود  كل  يف 

املن�شاآت ال�شحية تقت�شي لب�س الكمامات بح�شب التعليمات 

اختياري يف  الكمامة  لب�س  اأن  كما  بها،  اخلا�شة  االإر�شادية 

املناطق الداخلية واخلارجية وفق التعليمات االإر�شادية التي 

اأعلن عنها الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، 

مو�شًحا اأن الفريو�س ميكن اأن ينت�شر عن طريق االأ�شخا�س 

الذين ال تظهر عليهم االأعرا�س، ما يعني اأن بع�س االأ�شخا�س 

ذلك،  يدركون  ال  وهم  للعدوى  ناقلني  يكونوا  اأن  ميكن 

عند جمال�شة  الكمامات  لب�س  اأهمية  على  ن�شدد  عليه  وبناًء 

واأ�شحاب  ال�شن  كبار  من  للخطر  عر�شة  االأكرث  االأ�شخا�س 

االأمرا�س املزمنة، وذلك حفاًظا على �شحتهم و�شالمتهم.

وبنّي املانع اأن الكوادر الوطنية م�شتمرة يف التعامل مع 

خمتلف م�شارات اجلائحة بكل كفاءة، حيث اإن احلفاظ على 

ما حتقق حتى اليوم ي�شتدعي موا�شلة العمل بنف�س الوترية 

املجتمعي  الوعي  اأهمية  مو�شًحا  الواحد،  الفريق  بروح 

بكامل  للفريو�س  امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة  خالل  من 

جرعاته مبا فيها اجلرعة املن�شطة لرفع اال�شتجابة املناعية 

اإىل  ومتحوراته،  الفريو�س  من  احلماية  وحتقيق  للج�شم 

ال�شعور  اإجراء فح�س فريو�س كورونا عند  جانب �شرورة 

وال�شعال  احلرارة  درجة  كـ»ارتفاع  للفريو�س  اأعرا�س  باأي 

و�شيق يف التنف�س«. د. وليد املانع

هيئة الت�ضريع ت�ضارك يف اجتماع 

م�ضوؤويل اإدارات الت�ضريع اخلليجية

�شارك رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين امل�شت�شار 

نواف عبداهلل حمزة يف االجتماع الواحد والع�شرين للجنة 

التعاون  جمل�س  بدول  الت�شريع  اإدارات  مل�شوؤويل  الدائمة 

االأمانة  بح�شور  الريا�س،  يف  االأربعاء  اأم�س  ُعقد  الذي 

العامة ملجل�س التعاون.

املتعلقة  املو�شوعات  من  عدًدا  االجتماع  وناق�س 

اإدارات  اأعمال  بالت�شريعات والقوانني املدرجة على جدول 

الت�شريع بدول املجل�س.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12129/pdf/INAF_20220623000849838.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/966806/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/966802/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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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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4.2 ماليين لتوسعة الطوارئ و2.8 مليون دينار لمولدات الكهرباء.. األنصاري:

تصفير قوائم »انتظار مواعيد السلمانية« يناير 2023
أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري عن انتهاء 
مش��روع زي��ادة الطاقة االس��تيعابية لقس��م 
الط��وارئ م��ن 80 إلى 120 س��ريرًا، باإلضافة 
إلى مضاعفة عدد أس��رة اإلنع��اش من 8 إلى 
16 س��ريرًا مطلع ش��هر أكتوب��ر المقبل، وقال 
إن المستش��فى ب��دأ إج��راءات الحص��ول على 
االعتم��اد الكندي للحوادث والذي سيس��تغرق 

فترة ما بين 6 و9 أشهر.
كما أعلن األنصاري خالل االجتماع الذي عقده 
رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة عن تدشين 
4 غ��رف عمليات جدي��دة في أكتوب��ر المقبل، 
ليرتفع ع��دد غ��رف العمليات في الس��لمانية 
م��ن 12 إلى 16 غرفة، وقال إن ذلك سيس��مح 
بإجراء عمليات جراحية أكث��ر، وخاصة مع قرار 
تمديد س��اعات العمليات إلى السادسة مساًء 
عل��ى م��دار األس��بوع لتقلي��ص فت��رة انتظار 
العملي��ات الجراحي��ة. وأوض��ح أن م��ن ضمن 
المش��اريع الت��ي يجري العم��ل عليها تقليص 
زمن انتظار قس��م األش��عة، حيث ت��م تمديد 
فت��رات العمل من الثانية ظهرًا إلى العاش��رة 
مساًء على مدار أيام األسبوع، مشددًا على عدم 
وجود انتظ��ار ألي حالة طارئة أو مس��تعجلة، 
حيث يقوم مجمع السلمانية الطبي بإجراء 40 
أش��عة يوميًا للحاالت الطارئة والمس��تعجلة، 
بينم��ا الموجودون عل��ى قوائ��م االنتظار هم 
الحاالت التي يمكن أن تنتظر بحسب المعايير 

العالمية. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ولف��ت 
الحكومي��ة إل��ى أن التغيي��رات المقبل��ة ربما 
س��تكون صعب��ة وغي��ر مفهوم��ة للمواطنين 
والمقيمي��ن، إال أن��ه أكد أن مش��روع الضمان 
الصح��ي يص��ب ف��ي مصلح��ة المري��ض، من 
خ��الل تلق��ي ع��الج أفض��ل وإج��راء عملي��ات 
أكث��ر، وس��يكون للمري��ض خيارات أوس��ع في 
اختي��ار الطبي��ب ونوعي��ة الخدم��ة، وق��ال إن 
مجم��ع الس��لمانية الطبي ه��و األكبر ضمن 6 
مستشفيات حكومية، حيث يضم 1300 سرير.

وكشف األنصاري عن ضخ 2.8 مليون دينار في 

البنية التحتية للكهرباء الخاصة بالس��لمانية، 
حي��ث تم تزوي��د المجم��ع بأح��دث المولدات 
الكهربائي��ة للتأك��د م��ن توفي��ر الكهرب��اء 
دون انقط��اع، فضاًل عل��ى اس��تمرار الصيانة 
للمكيف��ات واإلضاءة بإش��راف وزارة األش��غال 
ودون تعطل ألي قس��م، الفت��ًا إلى أن المجمع 
يخ��دم 1300 مريض في الط��وارئ، باإلضافة 

إلى إجراء 25 حالة والدة يوميًا. 
وحول نق��ص التخصص��ات والك��وادر الطبية 
أوضح الدكت��ور األنصاري أنه تم س��د النقص 
بتوظيف 15 طبيب��ًا أجنبيًا م��ن دول مختلفة، 
بينم��ا تم ف��ي الوقت ذاته ابتع��اث 42 طبيبًا 
بحرينيًا على أن يبق��ى األطباء األجانب فترة ال 
تتجاوز الس��نتين إلى حين ع��ودة المبتعثين، 
الفت��ًا إل��ى أن ع��دد المبتعثين يعتب��ر األكبر 
ف��ي الس��لمانية بجمي��ع التخصص��ات إلحالل 
المواطن محل األجنبي، بينما أكد أن االستثمار 
في قطاع التمريض س��يبدأ م��ن العام القادم 

لتوفير منظومة صحية وطنية متكاملة.
وح��ول مش��كلة االنتظار ف��ي قس��م الطوارئ 
كش��ف األنصاري ع��ن رص��د 4.2 ماليين دينار 
لتوس��عة قس��م الطوارئ، وذلك بعد دراس��ة 
الطاقة االستيعابية، وأسفر ذلك عن تخفيض 
فترة االنتظار إلى 6 ساعات تشمل الفحوصات 
الطبيعي��ة، وه��و ما يمث��ل أقل فت��رة انتظار 
للقسم، كما تم رفع عدد العمليات من 20 إلى 

80 عملي��ة تجرى يوميًا في مجمع الس��لمانية 
الطبي ما بين الطارئة واألخرى. 

وحول قس��م األش��عة أوضح األنص��اري أنه تم 
مضاعف��ة قدرة القس��م من 24 أش��عة يوميًا 
خالل الدوام الرس��مي إلى 48 حالة مستعجلة 
بزيادة الدوام حتى العاش��رة مساًء، مؤكدًا أن 
قوائم االنتظار س��تنتهي ف��ي يناير 2023، إال 
إذا تعرضت البحرين لجائحة حيث يتم س��حب 

األطباء لتغطية الجائحة. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ونف��ى 
الحكومية وج��ود نقص في األجه��زة الطبية، 
مش��يرًا إلى أن��ه تم رص��د مبل��غ 3.2 ماليين 
دينار لش��راء أجهزة حديثة بكف��اءة عليا، ومن 

المتوقع أن تصل آخر السنة الحالية.
وأكد األنص��اري أن قضية األخطاء الطبية يتم 
التعام��ل معها ضمن لج��ان تحقيق ويتحمل 
المستش��فى المس��ؤولية فيها، منوهًا إلى أن 
المجم��ع وضع نظام��ًا لإلن��ذار المبكر في حال 
حاج��ة المري��ض لرعاية خاصة أكثر، وكش��ف 
عن إجراء دراس��ة حول دمج م��واد في القانون 

للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية.
وق��ال إن المري��ض ل��ه األحقي��ة ف��ي تحويل 
كش��ف األش��عة الخاص ب��ه إلى المستش��فى 
الذي س��يقدمه له في أقل فت��رة زمنية، وذلك 
عب��ر صن��دوق »ش��فاء« ال��ذي يتول��ى تحويل 
قيمة األش��عة إلى المستش��فى ال��ذي يختاره 

المريض، الفتًا إلى وجود خطة للتحول الكامل 
إل��ى نظام صندوق »ش��فاء« خالل 4 س��نوات، 
وأض��اف: الي��وم نبحث عن مص��ادر دخل أخرى 
للمستشفيات الحكومية، حيث يمكن استغالل 
الخدم��ات المتواف��رة فيها لمصلح��ة القطاع 

الخاص برس��وم، حيث يجري مجمع السلمانية 
9500 فح��ص، بينم��ا المستش��فيات األخرى 
ال تمل��ك هذه اإلمكانات، فيم��ا أكد أن رواتب 
األطباء في الس��لمانية أفضل من نظيرتها في 

المستشفيات األخرى.

تأمين المقيمين باالتفاق مع »المالية« وأصحاب العمل وشركات التأمين

 رئيس األعلى للصحة: 
تطبيق الضمان الصحي العام المقبل

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

كش��ف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الّش��يخ محّمد بن عبداهلل آل خليفة، عن 
تطبيق مش��روع الضم��ان الصحي في مرحلته 
األول��ى خ��الل العام المقب��ل ، مش��يرًا إلى أن 
المجلس قد ب��دأ في تطبيق نظام »التس��يير 
الذاتي« بداية من محافظة المحرق كدراس��ة 
أولي��ة، عل��ى أن تك��ون المحافظة الش��مالية 

ضمن المرحلة الثانية من الدراسة والتجربة.
وأش��ار خالل لقاء صباح أمس مع رؤساء تحرير 
الصح��ف، إل��ى أن المرحل��ة األولى ستش��مل 
التأمين عل��ى المقيمين في المملكة حيث تم 
تعيين الش��ركة التي س��تتولى تلك المرحلة 
وإجراء اجتماعات مع أصحاب العمل وش��ركات 
التأمي��ن لتطبي��ق االتفاقي��ات الخاصة بهذه 
المرحل��ة مع بداي��ة العام المقب��ل، فيما يتم 
إجراء الدراس��ة المالي��ة للمش��روع والمتوقع 

أن تس��تغرق 6 أش��هر ليطب��ق فعلي��ًا عل��ى 
المواطنين.

وأك��د رئي��س األعل��ى للصحة أن األش��خاص 
المؤمني��ن يح��ق لهم اختي��ار الع��الج في أي 
مستشفى، وذلك في رده على سؤال »الوطن« 
بشأن اقتصار مستشفى الملك حمد بالمحرق 
على قاطن��ي المحافظة فقط، مش��يرًا إلى أن 
طريق��ة التموي��ل تختلف في نظ��ام الضمان 
الصح��ي. وأوض��ح الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
أن قان��ون الضم��ان الصح��ي يه��دف لتوفير 
منظومة صحية تتس��م بالمرونة والقدرة على 
التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين 
وجاذبة لالس��تثمار تعزز قدرات المملكة على 
المنافسة تحت شعار المريض أواًل، كما يعمل 
على تعزيز حق المس��تفيد ف��ي االختيار لخلق 
فرص تنافس��ية بي��ن مقدمي الخدم��ة وبين 
مش��تريها، لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة 
واالستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل 

فعال بشقيه مقدمي الخدمة »المستشفيات« 
ومشتريها »التأمين«.

كم��ا أك��د أن القان��ون يهدف كذل��ك لتقديم 
خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية 
وتوف��ر س��هولة الحصول عل��ى الخدمة ضمن 
إط��ار يحم��ي جميع األط��راف المش��اركة فيها 
خصوصًا ذوي الدخ��ل المحدود من المواطنين 
والمقيمين من خالل الرزم األساس��ية، وتوفير 
االس��تدامة المالي��ة بالتضام��ن م��ع تمويل 
الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل 
والمقيمي��ن  البحرينيي��ن  م��ن  والمقتدري��ن 

باختيار الرزم االختيارية.
وأش��ار إلى أن الخطة الوطني��ة للصحة ترتكز 
عل��ى 7 مح��اور اس��تراتيجية، تتضم��ن أواًل: 
منهجي��ة تقديم الخدم��ات الصحية عن طريق 

الصحي��ة  وتعزي��ز  الوقاي��ة  ف��ي  االس��تثمار 
وتوفير شبكة صحية متكاملة، وثانيًا: تمويل 
الخدم��ات الصحي��ة عن طري��ق اعتماد خطط 
التمويل وضمان االس��تخدام األمث��ل للموارد 
وتش��جيع االس��تثمار، وثالثًا: بناء القدرات عبر 
تطوير القدرات الس��تقطاب الكوادر المؤهلة 

ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
ويعنى المح��ور الرابع بنظ��ام الحوكمة وذلك 
بتعزي��ز دور المجل��س األعلى للصح��ة وإعادة 
تنظي��م وزارة الصحة وتحس��ين الرقابة، فيما 
يرتك��ز المح��ور الخامس على جودة وس��المة 
الخدمات الصحية وذلك برفع مس��توى الجودة 
وضم��ان اس��تمراريتها ف��ي جمي��ع المرافق، 
ويتن��اول المح��ور الس��ادس نظ��ام الضم��ان 
الصحي الوطني بتنظيم وإدارة النظام الوطني 

وتطوير الهيكل المؤسسي، وأخيرا في المحور 
السابع والخاص بنظم المعلومات والبرمجيات 
الصحي��ة، فيعم��ل عل��ى تنظي��م وإدارة نظام 
الضم��ان الصح��ي الوطن��ي وتطوي��ر الهيكل 

المؤسسي للنظام الصحي.
وأكد الفريق طبيب أن المستشفيات والمراكز 
الصحية س��تكون ش��به خاصة وتدير نفسها، 
حيث سيتولى المس��ؤولون فيها إدارتها ماليًا 
وإداريًا، فيما بين أن شركات التأمين ستتولى 
التأمي��ن على ع��الج المرضى م��ن المقيمين 
األجانب وسيتم تحديد قيمة التأمين باالتفاق 
م��ع وزارة المالي��ة وأصحاب العم��ل، وقال إن 
ش��ركات التأمين دخلت في س��وق العالج منذ 
عامين، وس��يكتمل المش��روع خ��الل العامين 

القادمين.

إدارة مالية ذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة

 المستشفيات الحكومية: لجنة تحقيق 
بواقعة تأخر نقل عينة نسيجية لمريضة

أعلنت المستشفيات الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تأخر 
نقل عينة نس��يجية لمريضة، مؤكدة ع��دم تهاونها عن أي تقصير 

يمس الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأك��دت ف��ي تعقيبها عل��ى ما ت��م تداوله عب��ر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي بش��أن الواقع��ة، أنها تول��ي المرضى أهمي��ة قصوى 

وتس��عى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما يتوافق 
مع البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة، وأنها ستحرص على 
اتخ��اذ كافة اإلجراءات الالزم��ة تجاه أي تقصير ف��ي تقديم الرعاية 
الصحي��ة الالزم��ة لجمي��ع المرضى ف��ي كافة المؤسس��ات الصحية 

التابعة لها.

دمج مواد في القانون للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية

مضاعفة أسرة اإلنعاش و4 غرف عمليات جديدة أكتوبر 

وصول أجهزة طبية حديثة بـ3.2 ماليين دينار نهاية العام الجاري

زيادة الطاقة االستيعابية للطوارئ من 80 إلى 120 سريرًا 

تحول كامل إلى صندوق »شفاء« خالل 4 سنوات

15 طبيبًا أجنبيًا لتغطية الحاجة وابتعاث 42 بحرينيًا 

رفع عدد العمليات في »السلمانية« من 20 إلى 80 يوميًا
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نجاح المرحلة األولى للخطة الوطنية بنسبة 97٪ عبر تحقيق 257 مبادرة 

 وزير الداخلية: إطالق مبادرة تفاعلية 
لمكافحة المخدرات تضم كافة أطياف المجتمع

أكد الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، وزير 
الداخلية رئيس اللجن��ة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن 
العمل جار على إط��اق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة 
المخ��درات، تضم كاف��ة أطي��اف المجتم��ع وفعالياته، 
موضح��ًا أن مكافحة المخ��درات، مس��ؤولية مجتمعية، 
تتطل��ب تكات��ف جميع المؤسس��ات في إط��ار منظومة 

متكاملة من الشراكة المجتمعية.
وأش��ار إل��ى أهمية اس��تمرار التوعية األمني��ة في مجال 
مكافح��ة المخ��درات والمؤث��رات العقلية، وف��ق منهج 
ابتكاري، لمحاصرة الظواهر السلبية والتصدي لتأثيرها 
على الس��لم االجتماعي، مش��يدًا بإطاق النسخة الثانية 
م��ن الخط��ة الوطنية لمكافح��ة المخ��درات والمؤثرات 
العقلية، وما تتضمنه من أهداف ومبادرات، بما يس��هم 
ف��ي تعزي��ز النجاحات الت��ي تحققت من خال النس��خة 

األولى التي تم إطاقها عام 2015.
جاء ذلك خال االحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
المخ��درات، أم��س، والذي ش��هد وزير الداخلي��ة رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور وزراء شؤون 
الش��باب والرياضة، الصحة، العدل والش��ؤون اإلسامية 
واألوقاف، ش��ؤون اإلع��ام. كما حضر االحتف��ال، وكيل 
وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة، 
المفتش الع��ام، ونائب رئيس األم��ن العام، وعدد من 

كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره 
للجه��ود المخلص��ة الت��ي تق��وم به��ا اللجن��ة الوطنية 
لمكافحة المخدرات والمسؤوليات التي تنهض بها إدارة 
مكافح��ة المخ��درات وكافة األجهزة األمني��ة المتعاونة 

لحماية المجتمع من هذه اآلفة الخطيرة.
من جهته، أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، في كلمته الت��ي ألقاها بهذه المناس��بة، أن 
تدش��ين النس��خة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة 
المخ��درات والمؤثرات العقلية، يأتي بعد تدش��ين وزير 
الداخلي��ة، النس��خة األولى، تحت مظل��ة اللجنة الوطنية 

لمكافح��ة المخ��درات وبمش��اركة 24 جه��ة حكومي��ة 
ومؤسسة وطنية، موضحًا أن الخطة، حققت في مرحلتها 
األولى، نجاحًا عاليًا بلغت نس��بته 97% عبر تحقيق 257 
مب��ادرة، مما ُيظهر مدى نجاحها في التصدي للمخدرات 
على عدة مح��اور أمنية وتش��ريعية ووقائي��ة وعاجية، 
من خال جه��ود إدارة مكافحة المخ��درات بالتعاون مع 
األجهزة األمنية المعنية، وفي إطار الشراكة المجتمعية 

البناءة.
في س��ياق متصل، أش��اد المدير اإلقليمي لمكتب األمم 

المتح��دة المعني بالمخ��درات والجريمة ل��دول مجلس 
التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، بالشراكة العميقة 
بين مملك��ة البحرين ومكتب المنظمة الدولية، موضحًا 
أن البحري��ن، ل��م تكن مجرد ش��ريك يتلقى المس��اعدة 
التقنية، وإنما عملت بش��كل دائم على مواكبة المعايير 
الدولية وتقديم نموذج للدول األخرى، واس��تطاعت من 
خ��ال الخطة الوطني��ة لمكافحة المخ��درات والمؤثرات 
العقلي��ة، أن تقدم نموذج��ًا لاس��تراتيجيات المتوازنة 
لمكافحة المخدرات وقدم��ت لألمم المتحدة اآللية التي 

يمك��ن من خاله��ا تحفي��ز دول المنطقة عل��ى تطوير 
سياسات واستراتيجيات وطنية متوازنة.

من جهته، أكد مدير المكتب العربي لمكافحة المخدرات 
والجريمة المنظمة العميد محمد الرواشدة، إن إنجازات 
إدارة مكافح��ة المخ��درات المتاحقة ف��ي ضبط المواد 
المخ��درة والمؤث��رات العقلي��ة، في ضبطي��ات متميزة 
محلي��ًا ودوليًا تنّم عن جهود جب��ارة تبذلها البحرين في 
هذا الس��ياق، منوهًا إلى تتويج هذه الجهود، بفوز وزارة 
الداخلي��ة وللعام الثالث عل��ى التوالي، بجائ��زة المركز 
الثاني عربيًا في مسابقة أفضل تعاون عربي معلوماتي 
عمليات��ي أس��هم في ضب��ط قضاي��ا المخ��درات والتي 
تطلقها األمان��ة العامة لمجل��س وزراء الداخلية العرب 
س��نويًا، مش��يدًا كذلك بالش��راكات المجتمعية الفاعلة 
بي��ن جميع مؤسس��ات المجتم��ع المدني ف��ي البحرين 

للتوعية بأضرار المخدرات.
وتم خ��ال االحتفال، ع��رض فيلم وثائقي، اس��تعرض 
مؤش��رات نجاح الخط��ة الوطني��ة لمكافح��ة المخدرات 
والمؤث��رات العقلي��ة، ف��ي نس��ختها األول��ى، التي تم 
إطاقها عام 2015 وشارك في تنفيذ أهدافها 24 شريكًا 
تنفيذي��ًا من وزارات وهيئات ومؤسس��ات المملكة. كما 
تضمنت الجهود تش��كيل فريق مختص لمتابعة تنفيذ 
األهداف ودعم الش��ركاء في وضع وتقييم المبادرات، بما 

يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
بعد ذلك، دش��ن وزير الداخلية، رئي��س اللجنة الوطنية 
لمكافح��ة المخدرات، اإلصدار الثاني من الخطة الوطنية 
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية »2026/2022« 
والذي يتضمن شراكة أمنية مجتمعية للتصدي لمخاطر 
المخدرات من خال مكافحة االتجار غير المشروع وتطوير 
وسائل الرقابة األمنية والعمل على تعزيز دور المجتمع 

واإلعام والمؤسسات الدينية في مكافحة المخدرات.
وق��ام وزير الداخلي��ة، بتكريم عدد من منتس��بي اإلدارة 
األمني��ة المتعاونة في مجال مكافحة المخدرات، متمنيًا 

للجميع، التوفيق في خدمة الوطن.

 حاتم علي: البحرين نموذج 
لالستراتيجيات المتوازنة لمكافحة المخدرات

 تدشين المرحلة الثانية من الخطة 
الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 الرواشدة: جهود جبارة تبذلها البحرين 
أسفرت عن ضبطيات متميزة محليًا ودوليًا

 المانع يؤكد أهمية مواصلة االلتزام 
بإجراءات الحد من انتشار »كورونا«

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( الدكتور 
ولي��د المانع أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة للحد من انتش��ار 
الفي��روس رف��دًا للجهود المبذولة بما يس��هم في 
الحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
بمملكة البحري��ن، الفتًا إل��ى أن المملكة حريصة 
على صحة وس��امة الجميع كونه��ا أولوية قصوى 
وهدفًا ماثًا نصب األعين في كافة جهود التصدي 

للفيروس.
وأشار المانع إلى أن المنشآت الصحية تقتضي لبس 
الكمامات بحس��ب التعليمات اإلرش��ادية الخاصة 
به��ا، كما أن لب��س الكمام اختياري ف��ي المناطق 
الداخلي��ة والخارجي��ة وف��ق التعليمات اإلرش��ادية 
التي أعلن عنه��ا الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا، موضحًا أن الفي��روس يمكن أن 
ينتشر عن طريق األشخاص الذين ال تظهر عليهم 

األع��راض، م��ا يعن��ي أن بعض األش��خاص يمكن 
أن يكون��وا ناقلين للعدوى وه��م ال يدركون ذلك، 
وبناء عليه نش��دد على أهمية لبس الكمامات عند 
مجالس��ة األش��خاص األكثر عرضة للخطر من كبار 
السن وأصحاب األمراض المزمنة وذلك حفاظًا على 

صحتهم وسامتهم.
وبي��ن أن الكوادر الوطنية مس��تمرة ف��ي التعامل 
مع مختلف مس��ارات الجائحة ب��كل كفاءة، حيث أن 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي مواصلة 
العمل بنفس الوتيرة بروح الفريق الواحد، موضحًا 
أهمية الوعي المجتمعي م��ن خال المبادرة بأخذ 
التطعي��م المض��اد للفيروس بكام��ل جرعاته بما 
فيها الجرعة المنش��طة لرفع االس��تجابة المناعية 
للجسم وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته، 
إلى جان��ب ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند 
الش��عور بأي أع��راض للفي��روس )كارتف��اع درجة 

الحرارة والسعال وضيق في التنفس(.

 األنصاري: السياسات 
الوطنية لرفع تنافسية المرأة تحقق أهدافها

أكدت األمي��ن العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري، أن سياس��ات 
البحري��ن لارتقاء بمخرجات  مملكة 
الجهود الوطنية الموجهة لبلوغ أعلى 
مس��تويات التنمية تحق��ق أهدافها، 
الس��يما فيما يتعلق بتق��دم المرأة 
ورفع مستويات تنافسيتها الوطنية، 
وذل��ك بع��د أن ت��م إدراج مملك��ة 
»التنافس��ية  كت��اب  ف��ي  البحري��ن 
العالمي��ة« بالنظر إلى م��ا حصدته 
الدولة من نتائج متقدمة يش��ير لها 

التقرير الدولي للمرة األولى.
وأوضح��ت بأن ه��ذه النتائ��ج تأتي 
كحصيلة إيجابية للتخطيط الس��ليم 
واإلدارة والمتابع��ة الفاعلة للخطط 
يتواله��ا  الت��ي  الوطني��ة  والبرام��ج 
المجل��س، والقائم��ة عل��ى تعزي��ز 
الجهات  بين  االس��تراتيجي  التعاون 
المملكة  المختلف��ة ف��ي  الرس��مية 

تحقيقًا للغايات التنموية المخصصة 
لذلك، وهو جانب يركز عليه المجلس 
األعلى للمرأة ويض��ع له العديد من 
الفاعل��ة إلدم��اج  واألدوات  اآللي��ات 
احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق 

التوازن بين الجنسين على المستوى 
الوطني. 

النتائ��ج  ه��ذه  مث��ل  »إن  وقال��ت: 
تش��ير إل��ى اكتم��ال عناص��ر الخبرة 
والموضوعية العلمي��ة التي يحرص 
عل��ى  للم��رأة  األعل��ى  المجل��س 
تضمينه��ا ف��ي س��ياق اختصاصاته 
لتحاف��ظ مملكة  ومج��االت عمل��ه، 
كمرك��ز  وجهته��ا  عل��ى  البحري��ن 
متخصص في مج��ال إدارة المعرفة 
وإنتاجها ونشرها على صعيد التوازن 
بين الجنسين وتكافؤ الفرص، والتي 
يتم االس��تناد إلى مؤشراتها الكمية 
للجه��ود  التروي��ج  ل��دى  والنوعي��ة 
التق��دم  حج��م  لتوضي��ح  الوطني��ة 
المحرز لسياس��ات وخطط مش��اركة 
المرأة لرفع إس��هاماتها في التنمية 

واالقتصاد الوطني«.
بي��ن  المثم��ر  بالتع��اون  وأش��ادت 

للم��رأة وحكومة  األعل��ى  المجل��س 
مملك��ة البحري��ن، ممثلة ف��ي وزارة 
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، على 
صعيد متابعة مؤش��رات تنافس��ية 
باألداء  ومقارنتها  البحريني��ة  المرأة 
العالم��ي، وقالت »م��ا نتائج مملكة 
البحري��ن ف��ي ه��ذا التقري��ر وغيره 
من المراج��ع والمص��ادر الدولية إال 
بره��ان على ما تحق��ق على إثر هذه 

المساعي«.
وبين��ت بأن المجل��س األعلى للمرأة 
وتبن��ي  لتش��جيع  جه��وده  يواص��ل 
منهجي��ات تعم��ل عل��ى اس��تدامة 
الش��راكة المتكافئ��ة بي��ن الم��رأة 
والرجل، وبما يحقق العائد المأمول 
من مثل هذه الش��راكة العادلة على 
مخرجات الخط��ط التنموية، ويحقق 
األثر المطلوب على صعيد تنافس��ية 

المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء.

 »الشمالية« تقيم 
 حملة الجينوم بالتعاون 
مع منسقية المحافظات

نظمت المحافظة الشمالية بالتعاون والتنسيق مع المنسقية 
العامة للمحافظات وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة حملة 
»الجين��وم الوطن��ي«، دعمًا لمش��روع مركز الجين��وم الوطني 
لتوفي��ر ف��رص حياة أفضل ع��ن طريق توفير قاع��دة بيانات 

للحمض النووي في البحرين.
وأك��د محاف��ظ الش��مالية علي العصف��ور أن مفه��وم مركز 
الجينوم يتماش��ى م��ع معايير اعتم��اد عالي مدين��ة صحية، 
لتحس��ين صحة الس��كان العاجي��ة والوقائية م��ن األمراض 
الوراثية، مضيفًا أن المحافظة الش��مالية بصدد التعاون مع 
مركز الجينوم الوطني للتوعية الصحية لمشاركة أهالي عالي 
في دعم الحملة الوطنية وبدور الجينات الوراثية في تشخيص 

األمراض واكتشاف المبكر لها.
وأعرب عن شكره لمس��اعد المنسق العام للمحافظات وإدارة 
الصح��ة العام��ة العمي��د أحمد هج��رس على ه��ذه المبادرة 
الصحية، حيث قام بتكريم شيماء الحرم اختصاصية مختبرات 
طبية بوزارة الصحة، ورئيس فرع اإلعام بالمنس��قية العامة 

للمحافظات هاجر المحمود.

ضمن »خطة بحريننا«.. برامج 
متنوعة لطلبة المعسكر 

الصيفي ألكاديمية الشرطة 
يناق��ش برنام��ج »األم��ن« اإلذاع��ي الي��وم موض��وع أهداف 
وفعاليات المعس��كر الصيفي لألكاديمية الملكية للش��رطة 
وال��ذي يعتبر إحدى مبادرات الخط��ة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطن��ي وتكريس قي��م المواطنة، حيث يس��تضيف البرنامج 
آم��ر كلي��ة تدري��ب الضب��اط باألكاديمية الملكية للش��رطة 
العقيد عمار الس��يد ومدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية 

)بحريننا( هالة سليمان.
 كم��ا يتخل��ل البرنام��ج تقديم عدد م��ن الفق��رات والمحاور 
األمني��ة والتثقيفية والتوعوي��ة، ويقدم حلقة هذا األس��بوع 
الرائد علي نجم والرائد جاس��م عيد، وفي اإلخراج وكيل مازم 

ثاني عبدالرحمن البطي.
 البرنام��ج تع��ده وتقدم��ه اإلدارة العامة لإلع��ام والثقافة 
األمنية ب��وزارة الداخلية بالتعاون م��ع إذاعة مملكة البحرين 
ويبث على الهواء مباش��رة كل خميس في تمام الساعة 1.30 

.FM102.3 ظهرًا على الموجة

هالة األنصاري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/23/watan-20220623.pdf?1655959453
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/1012144
https://alwatannews.net/article/1012264
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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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نجاح المرحلة األولى للخطة الوطنية بنسبة 97٪ عبر تحقيق 257 مبادرة 

 وزير الداخلية: إطالق مبادرة تفاعلية 
لمكافحة المخدرات تضم كافة أطياف المجتمع

أكد الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، وزير 
الداخلية رئيس اللجن��ة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن 
العمل جار على إط��اق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة 
المخ��درات، تضم كاف��ة أطي��اف المجتم��ع وفعالياته، 
موضح��ًا أن مكافحة المخ��درات، مس��ؤولية مجتمعية، 
تتطل��ب تكات��ف جميع المؤسس��ات في إط��ار منظومة 

متكاملة من الشراكة المجتمعية.
وأش��ار إل��ى أهمية اس��تمرار التوعية األمني��ة في مجال 
مكافح��ة المخ��درات والمؤث��رات العقلية، وف��ق منهج 
ابتكاري، لمحاصرة الظواهر السلبية والتصدي لتأثيرها 
على الس��لم االجتماعي، مش��يدًا بإطاق النسخة الثانية 
م��ن الخط��ة الوطنية لمكافح��ة المخ��درات والمؤثرات 
العقلية، وما تتضمنه من أهداف ومبادرات، بما يس��هم 
ف��ي تعزي��ز النجاحات الت��ي تحققت من خال النس��خة 

األولى التي تم إطاقها عام 2015.
جاء ذلك خال االحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
المخ��درات، أم��س، والذي ش��هد وزير الداخلي��ة رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور وزراء شؤون 
الش��باب والرياضة، الصحة، العدل والش��ؤون اإلسامية 
واألوقاف، ش��ؤون اإلع��ام. كما حضر االحتف��ال، وكيل 
وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة، 
المفتش الع��ام، ونائب رئيس األم��ن العام، وعدد من 

كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره 
للجه��ود المخلص��ة الت��ي تق��وم به��ا اللجن��ة الوطنية 
لمكافحة المخدرات والمسؤوليات التي تنهض بها إدارة 
مكافح��ة المخ��درات وكافة األجهزة األمني��ة المتعاونة 

لحماية المجتمع من هذه اآلفة الخطيرة.
من جهته، أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، في كلمته الت��ي ألقاها بهذه المناس��بة، أن 
تدش��ين النس��خة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة 
المخ��درات والمؤثرات العقلية، يأتي بعد تدش��ين وزير 
الداخلي��ة، النس��خة األولى، تحت مظل��ة اللجنة الوطنية 

لمكافح��ة المخ��درات وبمش��اركة 24 جه��ة حكومي��ة 
ومؤسسة وطنية، موضحًا أن الخطة، حققت في مرحلتها 
األولى، نجاحًا عاليًا بلغت نس��بته 97% عبر تحقيق 257 
مب��ادرة، مما ُيظهر مدى نجاحها في التصدي للمخدرات 
على عدة مح��اور أمنية وتش��ريعية ووقائي��ة وعاجية، 
من خال جه��ود إدارة مكافحة المخ��درات بالتعاون مع 
األجهزة األمنية المعنية، وفي إطار الشراكة المجتمعية 

البناءة.
في س��ياق متصل، أش��اد المدير اإلقليمي لمكتب األمم 

المتح��دة المعني بالمخ��درات والجريمة ل��دول مجلس 
التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، بالشراكة العميقة 
بين مملك��ة البحرين ومكتب المنظمة الدولية، موضحًا 
أن البحري��ن، ل��م تكن مجرد ش��ريك يتلقى المس��اعدة 
التقنية، وإنما عملت بش��كل دائم على مواكبة المعايير 
الدولية وتقديم نموذج للدول األخرى، واس��تطاعت من 
خ��ال الخطة الوطني��ة لمكافحة المخ��درات والمؤثرات 
العقلي��ة، أن تقدم نموذج��ًا لاس��تراتيجيات المتوازنة 
لمكافحة المخدرات وقدم��ت لألمم المتحدة اآللية التي 

يمك��ن من خاله��ا تحفي��ز دول المنطقة عل��ى تطوير 
سياسات واستراتيجيات وطنية متوازنة.

من جهته، أكد مدير المكتب العربي لمكافحة المخدرات 
والجريمة المنظمة العميد محمد الرواشدة، إن إنجازات 
إدارة مكافح��ة المخ��درات المتاحقة ف��ي ضبط المواد 
المخ��درة والمؤث��رات العقلي��ة، في ضبطي��ات متميزة 
محلي��ًا ودوليًا تنّم عن جهود جب��ارة تبذلها البحرين في 
هذا الس��ياق، منوهًا إلى تتويج هذه الجهود، بفوز وزارة 
الداخلي��ة وللعام الثالث عل��ى التوالي، بجائ��زة المركز 
الثاني عربيًا في مسابقة أفضل تعاون عربي معلوماتي 
عمليات��ي أس��هم في ضب��ط قضاي��ا المخ��درات والتي 
تطلقها األمان��ة العامة لمجل��س وزراء الداخلية العرب 
س��نويًا، مش��يدًا كذلك بالش��راكات المجتمعية الفاعلة 
بي��ن جميع مؤسس��ات المجتم��ع المدني ف��ي البحرين 

للتوعية بأضرار المخدرات.
وتم خ��ال االحتفال، ع��رض فيلم وثائقي، اس��تعرض 
مؤش��رات نجاح الخط��ة الوطني��ة لمكافح��ة المخدرات 
والمؤث��رات العقلي��ة، ف��ي نس��ختها األول��ى، التي تم 
إطاقها عام 2015 وشارك في تنفيذ أهدافها 24 شريكًا 
تنفيذي��ًا من وزارات وهيئات ومؤسس��ات المملكة. كما 
تضمنت الجهود تش��كيل فريق مختص لمتابعة تنفيذ 
األهداف ودعم الش��ركاء في وضع وتقييم المبادرات، بما 

يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
بعد ذلك، دش��ن وزير الداخلية، رئي��س اللجنة الوطنية 
لمكافح��ة المخدرات، اإلصدار الثاني من الخطة الوطنية 
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية »2026/2022« 
والذي يتضمن شراكة أمنية مجتمعية للتصدي لمخاطر 
المخدرات من خال مكافحة االتجار غير المشروع وتطوير 
وسائل الرقابة األمنية والعمل على تعزيز دور المجتمع 

واإلعام والمؤسسات الدينية في مكافحة المخدرات.
وق��ام وزير الداخلي��ة، بتكريم عدد من منتس��بي اإلدارة 
األمني��ة المتعاونة في مجال مكافحة المخدرات، متمنيًا 

للجميع، التوفيق في خدمة الوطن.

 حاتم علي: البحرين نموذج 
لالستراتيجيات المتوازنة لمكافحة المخدرات

 تدشين المرحلة الثانية من الخطة 
الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 الرواشدة: جهود جبارة تبذلها البحرين 
أسفرت عن ضبطيات متميزة محليًا ودوليًا

 المانع يؤكد أهمية مواصلة االلتزام 
بإجراءات الحد من انتشار »كورونا«

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( الدكتور 
ولي��د المانع أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة للحد من انتش��ار 
الفي��روس رف��دًا للجهود المبذولة بما يس��هم في 
الحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
بمملكة البحري��ن، الفتًا إل��ى أن المملكة حريصة 
على صحة وس��امة الجميع كونه��ا أولوية قصوى 
وهدفًا ماثًا نصب األعين في كافة جهود التصدي 

للفيروس.
وأشار المانع إلى أن المنشآت الصحية تقتضي لبس 
الكمامات بحس��ب التعليمات اإلرش��ادية الخاصة 
به��ا، كما أن لب��س الكمام اختياري ف��ي المناطق 
الداخلي��ة والخارجي��ة وف��ق التعليمات اإلرش��ادية 
التي أعلن عنه��ا الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا، موضحًا أن الفي��روس يمكن أن 
ينتشر عن طريق األشخاص الذين ال تظهر عليهم 

األع��راض، م��ا يعن��ي أن بعض األش��خاص يمكن 
أن يكون��وا ناقلين للعدوى وه��م ال يدركون ذلك، 
وبناء عليه نش��دد على أهمية لبس الكمامات عند 
مجالس��ة األش��خاص األكثر عرضة للخطر من كبار 
السن وأصحاب األمراض المزمنة وذلك حفاظًا على 

صحتهم وسامتهم.
وبي��ن أن الكوادر الوطنية مس��تمرة ف��ي التعامل 
مع مختلف مس��ارات الجائحة ب��كل كفاءة، حيث أن 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي مواصلة 
العمل بنفس الوتيرة بروح الفريق الواحد، موضحًا 
أهمية الوعي المجتمعي م��ن خال المبادرة بأخذ 
التطعي��م المض��اد للفيروس بكام��ل جرعاته بما 
فيها الجرعة المنش��طة لرفع االس��تجابة المناعية 
للجسم وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته، 
إلى جان��ب ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند 
الش��عور بأي أع��راض للفي��روس )كارتف��اع درجة 

الحرارة والسعال وضيق في التنفس(.

 األنصاري: السياسات 
الوطنية لرفع تنافسية المرأة تحقق أهدافها

أكدت األمي��ن العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري، أن سياس��ات 
البحري��ن لارتقاء بمخرجات  مملكة 
الجهود الوطنية الموجهة لبلوغ أعلى 
مس��تويات التنمية تحق��ق أهدافها، 
الس��يما فيما يتعلق بتق��دم المرأة 
ورفع مستويات تنافسيتها الوطنية، 
وذل��ك بع��د أن ت��م إدراج مملك��ة 
»التنافس��ية  كت��اب  ف��ي  البحري��ن 
العالمي��ة« بالنظر إلى م��ا حصدته 
الدولة من نتائج متقدمة يش��ير لها 

التقرير الدولي للمرة األولى.
وأوضح��ت بأن ه��ذه النتائ��ج تأتي 
كحصيلة إيجابية للتخطيط الس��ليم 
واإلدارة والمتابع��ة الفاعلة للخطط 
يتواله��ا  الت��ي  الوطني��ة  والبرام��ج 
المجل��س، والقائم��ة عل��ى تعزي��ز 
الجهات  بين  االس��تراتيجي  التعاون 
المملكة  المختلف��ة ف��ي  الرس��مية 

تحقيقًا للغايات التنموية المخصصة 
لذلك، وهو جانب يركز عليه المجلس 
األعلى للمرأة ويض��ع له العديد من 
الفاعل��ة إلدم��اج  واألدوات  اآللي��ات 
احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق 

التوازن بين الجنسين على المستوى 
الوطني. 

النتائ��ج  ه��ذه  مث��ل  »إن  وقال��ت: 
تش��ير إل��ى اكتم��ال عناص��ر الخبرة 
والموضوعية العلمي��ة التي يحرص 
عل��ى  للم��رأة  األعل��ى  المجل��س 
تضمينه��ا ف��ي س��ياق اختصاصاته 
لتحاف��ظ مملكة  ومج��االت عمل��ه، 
كمرك��ز  وجهته��ا  عل��ى  البحري��ن 
متخصص في مج��ال إدارة المعرفة 
وإنتاجها ونشرها على صعيد التوازن 
بين الجنسين وتكافؤ الفرص، والتي 
يتم االس��تناد إلى مؤشراتها الكمية 
للجه��ود  التروي��ج  ل��دى  والنوعي��ة 
التق��دم  حج��م  لتوضي��ح  الوطني��ة 
المحرز لسياس��ات وخطط مش��اركة 
المرأة لرفع إس��هاماتها في التنمية 

واالقتصاد الوطني«.
بي��ن  المثم��ر  بالتع��اون  وأش��ادت 

للم��رأة وحكومة  األعل��ى  المجل��س 
مملك��ة البحري��ن، ممثلة ف��ي وزارة 
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، على 
صعيد متابعة مؤش��رات تنافس��ية 
باألداء  ومقارنتها  البحريني��ة  المرأة 
العالم��ي، وقالت »م��ا نتائج مملكة 
البحري��ن ف��ي ه��ذا التقري��ر وغيره 
من المراج��ع والمص��ادر الدولية إال 
بره��ان على ما تحق��ق على إثر هذه 

المساعي«.
وبين��ت بأن المجل��س األعلى للمرأة 
وتبن��ي  لتش��جيع  جه��وده  يواص��ل 
منهجي��ات تعم��ل عل��ى اس��تدامة 
الش��راكة المتكافئ��ة بي��ن الم��رأة 
والرجل، وبما يحقق العائد المأمول 
من مثل هذه الش��راكة العادلة على 
مخرجات الخط��ط التنموية، ويحقق 
األثر المطلوب على صعيد تنافس��ية 

المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء.

 »الشمالية« تقيم 
 حملة الجينوم بالتعاون 
مع منسقية المحافظات

نظمت المحافظة الشمالية بالتعاون والتنسيق مع المنسقية 
العامة للمحافظات وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة حملة 
»الجين��وم الوطن��ي«، دعمًا لمش��روع مركز الجين��وم الوطني 
لتوفي��ر ف��رص حياة أفضل ع��ن طريق توفير قاع��دة بيانات 

للحمض النووي في البحرين.
وأك��د محاف��ظ الش��مالية علي العصف��ور أن مفه��وم مركز 
الجينوم يتماش��ى م��ع معايير اعتم��اد عالي مدين��ة صحية، 
لتحس��ين صحة الس��كان العاجي��ة والوقائية م��ن األمراض 
الوراثية، مضيفًا أن المحافظة الش��مالية بصدد التعاون مع 
مركز الجينوم الوطني للتوعية الصحية لمشاركة أهالي عالي 
في دعم الحملة الوطنية وبدور الجينات الوراثية في تشخيص 

األمراض واكتشاف المبكر لها.
وأعرب عن شكره لمس��اعد المنسق العام للمحافظات وإدارة 
الصح��ة العام��ة العمي��د أحمد هج��رس على ه��ذه المبادرة 
الصحية، حيث قام بتكريم شيماء الحرم اختصاصية مختبرات 
طبية بوزارة الصحة، ورئيس فرع اإلعام بالمنس��قية العامة 

للمحافظات هاجر المحمود.

ضمن »خطة بحريننا«.. برامج 
متنوعة لطلبة المعسكر 

الصيفي ألكاديمية الشرطة 
يناق��ش برنام��ج »األم��ن« اإلذاع��ي الي��وم موض��وع أهداف 
وفعاليات المعس��كر الصيفي لألكاديمية الملكية للش��رطة 
وال��ذي يعتبر إحدى مبادرات الخط��ة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطن��ي وتكريس قي��م المواطنة، حيث يس��تضيف البرنامج 
آم��ر كلي��ة تدري��ب الضب��اط باألكاديمية الملكية للش��رطة 
العقيد عمار الس��يد ومدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية 

)بحريننا( هالة سليمان.
 كم��ا يتخل��ل البرنام��ج تقديم عدد م��ن الفق��رات والمحاور 
األمني��ة والتثقيفية والتوعوي��ة، ويقدم حلقة هذا األس��بوع 
الرائد علي نجم والرائد جاس��م عيد، وفي اإلخراج وكيل مازم 

ثاني عبدالرحمن البطي.
 البرنام��ج تع��ده وتقدم��ه اإلدارة العامة لإلع��ام والثقافة 
األمنية ب��وزارة الداخلية بالتعاون م��ع إذاعة مملكة البحرين 
ويبث على الهواء مباش��رة كل خميس في تمام الساعة 1.30 

.FM102.3 ظهرًا على الموجة

هالة األنصاري
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4.2 ماليين لتوسعة الطوارئ و2.8 مليون دينار لمولدات الكهرباء.. األنصاري:

تصفير قوائم »انتظار مواعيد السلمانية« يناير 2023
أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري عن انتهاء 
مش��روع زي��ادة الطاقة االس��تيعابية لقس��م 
الط��وارئ م��ن 80 إلى 120 س��ريرًا، باإلضافة 
إلى مضاعفة عدد أس��رة اإلنع��اش من 8 إلى 
16 س��ريرًا مطلع ش��هر أكتوب��ر المقبل، وقال 
إن المستش��فى ب��دأ إج��راءات الحص��ول على 
االعتم��اد الكندي للحوادث والذي سيس��تغرق 

فترة ما بين 6 و9 أشهر.
كما أعلن األنصاري خالل االجتماع الذي عقده 
رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة عن تدشين 
4 غ��رف عمليات جدي��دة في أكتوب��ر المقبل، 
ليرتفع ع��دد غ��رف العمليات في الس��لمانية 
م��ن 12 إلى 16 غرفة، وقال إن ذلك سيس��مح 
بإجراء عمليات جراحية أكث��ر، وخاصة مع قرار 
تمديد س��اعات العمليات إلى السادسة مساًء 
عل��ى م��دار األس��بوع لتقلي��ص فت��رة انتظار 
العملي��ات الجراحي��ة. وأوض��ح أن م��ن ضمن 
المش��اريع الت��ي يجري العم��ل عليها تقليص 
زمن انتظار قس��م األش��عة، حيث ت��م تمديد 
فت��رات العمل من الثانية ظهرًا إلى العاش��رة 
مساًء على مدار أيام األسبوع، مشددًا على عدم 
وجود انتظ��ار ألي حالة طارئة أو مس��تعجلة، 
حيث يقوم مجمع السلمانية الطبي بإجراء 40 
أش��عة يوميًا للحاالت الطارئة والمس��تعجلة، 
بينم��ا الموجودون عل��ى قوائ��م االنتظار هم 
الحاالت التي يمكن أن تنتظر بحسب المعايير 

العالمية. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ولف��ت 
الحكومي��ة إل��ى أن التغيي��رات المقبل��ة ربما 
س��تكون صعب��ة وغي��ر مفهوم��ة للمواطنين 
والمقيمي��ن، إال أن��ه أكد أن مش��روع الضمان 
الصح��ي يص��ب ف��ي مصلح��ة المري��ض، من 
خ��الل تلق��ي ع��الج أفض��ل وإج��راء عملي��ات 
أكث��ر، وس��يكون للمري��ض خيارات أوس��ع في 
اختي��ار الطبي��ب ونوعي��ة الخدم��ة، وق��ال إن 
مجم��ع الس��لمانية الطبي ه��و األكبر ضمن 6 
مستشفيات حكومية، حيث يضم 1300 سرير.

وكشف األنصاري عن ضخ 2.8 مليون دينار في 

البنية التحتية للكهرباء الخاصة بالس��لمانية، 
حي��ث تم تزوي��د المجم��ع بأح��دث المولدات 
الكهربائي��ة للتأك��د م��ن توفي��ر الكهرب��اء 
دون انقط��اع، فضاًل عل��ى اس��تمرار الصيانة 
للمكيف��ات واإلضاءة بإش��راف وزارة األش��غال 
ودون تعطل ألي قس��م، الفت��ًا إلى أن المجمع 
يخ��دم 1300 مريض في الط��وارئ، باإلضافة 

إلى إجراء 25 حالة والدة يوميًا. 
وحول نق��ص التخصص��ات والك��وادر الطبية 
أوضح الدكت��ور األنصاري أنه تم س��د النقص 
بتوظيف 15 طبيب��ًا أجنبيًا م��ن دول مختلفة، 
بينم��ا تم ف��ي الوقت ذاته ابتع��اث 42 طبيبًا 
بحرينيًا على أن يبق��ى األطباء األجانب فترة ال 
تتجاوز الس��نتين إلى حين ع��ودة المبتعثين، 
الفت��ًا إل��ى أن ع��دد المبتعثين يعتب��ر األكبر 
ف��ي الس��لمانية بجمي��ع التخصص��ات إلحالل 
المواطن محل األجنبي، بينما أكد أن االستثمار 
في قطاع التمريض س��يبدأ م��ن العام القادم 

لتوفير منظومة صحية وطنية متكاملة.
وح��ول مش��كلة االنتظار ف��ي قس��م الطوارئ 
كش��ف األنصاري ع��ن رص��د 4.2 ماليين دينار 
لتوس��عة قس��م الطوارئ، وذلك بعد دراس��ة 
الطاقة االستيعابية، وأسفر ذلك عن تخفيض 
فترة االنتظار إلى 6 ساعات تشمل الفحوصات 
الطبيعي��ة، وه��و ما يمث��ل أقل فت��رة انتظار 
للقسم، كما تم رفع عدد العمليات من 20 إلى 

80 عملي��ة تجرى يوميًا في مجمع الس��لمانية 
الطبي ما بين الطارئة واألخرى. 

وحول قس��م األش��عة أوضح األنص��اري أنه تم 
مضاعف��ة قدرة القس��م من 24 أش��عة يوميًا 
خالل الدوام الرس��مي إلى 48 حالة مستعجلة 
بزيادة الدوام حتى العاش��رة مساًء، مؤكدًا أن 
قوائم االنتظار س��تنتهي ف��ي يناير 2023، إال 
إذا تعرضت البحرين لجائحة حيث يتم س��حب 

األطباء لتغطية الجائحة. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ونف��ى 
الحكومية وج��ود نقص في األجه��زة الطبية، 
مش��يرًا إلى أن��ه تم رص��د مبل��غ 3.2 ماليين 
دينار لش��راء أجهزة حديثة بكف��اءة عليا، ومن 

المتوقع أن تصل آخر السنة الحالية.
وأكد األنص��اري أن قضية األخطاء الطبية يتم 
التعام��ل معها ضمن لج��ان تحقيق ويتحمل 
المستش��فى المس��ؤولية فيها، منوهًا إلى أن 
المجم��ع وضع نظام��ًا لإلن��ذار المبكر في حال 
حاج��ة المري��ض لرعاية خاصة أكثر، وكش��ف 
عن إجراء دراس��ة حول دمج م��واد في القانون 

للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية.
وق��ال إن المري��ض ل��ه األحقي��ة ف��ي تحويل 
كش��ف األش��عة الخاص ب��ه إلى المستش��فى 
الذي س��يقدمه له في أقل فت��رة زمنية، وذلك 
عب��ر صن��دوق »ش��فاء« ال��ذي يتول��ى تحويل 
قيمة األش��عة إلى المستش��فى ال��ذي يختاره 

المريض، الفتًا إلى وجود خطة للتحول الكامل 
إل��ى نظام صندوق »ش��فاء« خالل 4 س��نوات، 
وأض��اف: الي��وم نبحث عن مص��ادر دخل أخرى 
للمستشفيات الحكومية، حيث يمكن استغالل 
الخدم��ات المتواف��رة فيها لمصلح��ة القطاع 

الخاص برس��وم، حيث يجري مجمع السلمانية 
9500 فح��ص، بينم��ا المستش��فيات األخرى 
ال تمل��ك هذه اإلمكانات، فيم��ا أكد أن رواتب 
األطباء في الس��لمانية أفضل من نظيرتها في 

المستشفيات األخرى.

تأمين المقيمين باالتفاق مع »المالية« وأصحاب العمل وشركات التأمين

 رئيس األعلى للصحة: 
تطبيق الضمان الصحي العام المقبل

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

كش��ف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الّش��يخ محّمد بن عبداهلل آل خليفة، عن 
تطبيق مش��روع الضم��ان الصحي في مرحلته 
األول��ى خ��الل العام المقب��ل ، مش��يرًا إلى أن 
المجلس قد ب��دأ في تطبيق نظام »التس��يير 
الذاتي« بداية من محافظة المحرق كدراس��ة 
أولي��ة، عل��ى أن تك��ون المحافظة الش��مالية 

ضمن المرحلة الثانية من الدراسة والتجربة.
وأش��ار خالل لقاء صباح أمس مع رؤساء تحرير 
الصح��ف، إل��ى أن المرحل��ة األولى ستش��مل 
التأمين عل��ى المقيمين في المملكة حيث تم 
تعيين الش��ركة التي س��تتولى تلك المرحلة 
وإجراء اجتماعات مع أصحاب العمل وش��ركات 
التأمي��ن لتطبي��ق االتفاقي��ات الخاصة بهذه 
المرحل��ة مع بداي��ة العام المقب��ل، فيما يتم 
إجراء الدراس��ة المالي��ة للمش��روع والمتوقع 

أن تس��تغرق 6 أش��هر ليطب��ق فعلي��ًا عل��ى 
المواطنين.

وأك��د رئي��س األعل��ى للصحة أن األش��خاص 
المؤمني��ن يح��ق لهم اختي��ار الع��الج في أي 
مستشفى، وذلك في رده على سؤال »الوطن« 
بشأن اقتصار مستشفى الملك حمد بالمحرق 
على قاطن��ي المحافظة فقط، مش��يرًا إلى أن 
طريق��ة التموي��ل تختلف في نظ��ام الضمان 
الصح��ي. وأوض��ح الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
أن قان��ون الضم��ان الصح��ي يه��دف لتوفير 
منظومة صحية تتس��م بالمرونة والقدرة على 
التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين 
وجاذبة لالس��تثمار تعزز قدرات المملكة على 
المنافسة تحت شعار المريض أواًل، كما يعمل 
على تعزيز حق المس��تفيد ف��ي االختيار لخلق 
فرص تنافس��ية بي��ن مقدمي الخدم��ة وبين 
مش��تريها، لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة 
واالستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل 

فعال بشقيه مقدمي الخدمة »المستشفيات« 
ومشتريها »التأمين«.

كم��ا أك��د أن القان��ون يهدف كذل��ك لتقديم 
خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية 
وتوف��ر س��هولة الحصول عل��ى الخدمة ضمن 
إط��ار يحم��ي جميع األط��راف المش��اركة فيها 
خصوصًا ذوي الدخ��ل المحدود من المواطنين 
والمقيمين من خالل الرزم األساس��ية، وتوفير 
االس��تدامة المالي��ة بالتضام��ن م��ع تمويل 
الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل 
والمقيمي��ن  البحرينيي��ن  م��ن  والمقتدري��ن 

باختيار الرزم االختيارية.
وأش��ار إلى أن الخطة الوطني��ة للصحة ترتكز 
عل��ى 7 مح��اور اس��تراتيجية، تتضم��ن أواًل: 
منهجي��ة تقديم الخدم��ات الصحية عن طريق 

الصحي��ة  وتعزي��ز  الوقاي��ة  ف��ي  االس��تثمار 
وتوفير شبكة صحية متكاملة، وثانيًا: تمويل 
الخدم��ات الصحي��ة عن طري��ق اعتماد خطط 
التمويل وضمان االس��تخدام األمث��ل للموارد 
وتش��جيع االس��تثمار، وثالثًا: بناء القدرات عبر 
تطوير القدرات الس��تقطاب الكوادر المؤهلة 

ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
ويعنى المح��ور الرابع بنظ��ام الحوكمة وذلك 
بتعزي��ز دور المجل��س األعلى للصح��ة وإعادة 
تنظي��م وزارة الصحة وتحس��ين الرقابة، فيما 
يرتك��ز المح��ور الخامس على جودة وس��المة 
الخدمات الصحية وذلك برفع مس��توى الجودة 
وضم��ان اس��تمراريتها ف��ي جمي��ع المرافق، 
ويتن��اول المح��ور الس��ادس نظ��ام الضم��ان 
الصحي الوطني بتنظيم وإدارة النظام الوطني 

وتطوير الهيكل المؤسسي، وأخيرا في المحور 
السابع والخاص بنظم المعلومات والبرمجيات 
الصحي��ة، فيعم��ل عل��ى تنظي��م وإدارة نظام 
الضم��ان الصح��ي الوطن��ي وتطوي��ر الهيكل 

المؤسسي للنظام الصحي.
وأكد الفريق طبيب أن المستشفيات والمراكز 
الصحية س��تكون ش��به خاصة وتدير نفسها، 
حيث سيتولى المس��ؤولون فيها إدارتها ماليًا 
وإداريًا، فيما بين أن شركات التأمين ستتولى 
التأمي��ن على ع��الج المرضى م��ن المقيمين 
األجانب وسيتم تحديد قيمة التأمين باالتفاق 
م��ع وزارة المالي��ة وأصحاب العم��ل، وقال إن 
ش��ركات التأمين دخلت في س��وق العالج منذ 
عامين، وس��يكتمل المش��روع خ��الل العامين 

القادمين.

إدارة مالية ذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة

 المستشفيات الحكومية: لجنة تحقيق 
بواقعة تأخر نقل عينة نسيجية لمريضة

أعلنت المستشفيات الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تأخر 
نقل عينة نس��يجية لمريضة، مؤكدة ع��دم تهاونها عن أي تقصير 

يمس الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأك��دت ف��ي تعقيبها عل��ى ما ت��م تداوله عب��ر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي بش��أن الواقع��ة، أنها تول��ي المرضى أهمي��ة قصوى 

وتس��عى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما يتوافق 
مع البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة، وأنها ستحرص على 
اتخ��اذ كافة اإلجراءات الالزم��ة تجاه أي تقصير ف��ي تقديم الرعاية 
الصحي��ة الالزم��ة لجمي��ع المرضى ف��ي كافة المؤسس��ات الصحية 

التابعة لها.

دمج مواد في القانون للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية

مضاعفة أسرة اإلنعاش و4 غرف عمليات جديدة أكتوبر 

وصول أجهزة طبية حديثة بـ3.2 ماليين دينار نهاية العام الجاري

زيادة الطاقة االستيعابية للطوارئ من 80 إلى 120 سريرًا 

تحول كامل إلى صندوق »شفاء« خالل 4 سنوات

15 طبيبًا أجنبيًا لتغطية الحاجة وابتعاث 42 بحرينيًا 

رفع عدد العمليات في »السلمانية« من 20 إلى 80 يوميًا

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/23/watan-20220623.pdf?1655959453
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/1012267
https://alwatannews.net/article/1012166
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 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
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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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4.2 ماليين لتوسعة الطوارئ و2.8 مليون دينار لمولدات الكهرباء.. األنصاري:

تصفير قوائم »انتظار مواعيد السلمانية« يناير 2023
أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري عن انتهاء 
مش��روع زي��ادة الطاقة االس��تيعابية لقس��م 
الط��وارئ م��ن 80 إلى 120 س��ريرًا، باإلضافة 
إلى مضاعفة عدد أس��رة اإلنع��اش من 8 إلى 
16 س��ريرًا مطلع ش��هر أكتوب��ر المقبل، وقال 
إن المستش��فى ب��دأ إج��راءات الحص��ول على 
االعتم��اد الكندي للحوادث والذي سيس��تغرق 

فترة ما بين 6 و9 أشهر.
كما أعلن األنصاري خالل االجتماع الذي عقده 
رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة عن تدشين 
4 غ��رف عمليات جدي��دة في أكتوب��ر المقبل، 
ليرتفع ع��دد غ��رف العمليات في الس��لمانية 
م��ن 12 إلى 16 غرفة، وقال إن ذلك سيس��مح 
بإجراء عمليات جراحية أكث��ر، وخاصة مع قرار 
تمديد س��اعات العمليات إلى السادسة مساًء 
عل��ى م��دار األس��بوع لتقلي��ص فت��رة انتظار 
العملي��ات الجراحي��ة. وأوض��ح أن م��ن ضمن 
المش��اريع الت��ي يجري العم��ل عليها تقليص 
زمن انتظار قس��م األش��عة، حيث ت��م تمديد 
فت��رات العمل من الثانية ظهرًا إلى العاش��رة 
مساًء على مدار أيام األسبوع، مشددًا على عدم 
وجود انتظ��ار ألي حالة طارئة أو مس��تعجلة، 
حيث يقوم مجمع السلمانية الطبي بإجراء 40 
أش��عة يوميًا للحاالت الطارئة والمس��تعجلة، 
بينم��ا الموجودون عل��ى قوائ��م االنتظار هم 
الحاالت التي يمكن أن تنتظر بحسب المعايير 

العالمية. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ولف��ت 
الحكومي��ة إل��ى أن التغيي��رات المقبل��ة ربما 
س��تكون صعب��ة وغي��ر مفهوم��ة للمواطنين 
والمقيمي��ن، إال أن��ه أكد أن مش��روع الضمان 
الصح��ي يص��ب ف��ي مصلح��ة المري��ض، من 
خ��الل تلق��ي ع��الج أفض��ل وإج��راء عملي��ات 
أكث��ر، وس��يكون للمري��ض خيارات أوس��ع في 
اختي��ار الطبي��ب ونوعي��ة الخدم��ة، وق��ال إن 
مجم��ع الس��لمانية الطبي ه��و األكبر ضمن 6 
مستشفيات حكومية، حيث يضم 1300 سرير.

وكشف األنصاري عن ضخ 2.8 مليون دينار في 

البنية التحتية للكهرباء الخاصة بالس��لمانية، 
حي��ث تم تزوي��د المجم��ع بأح��دث المولدات 
الكهربائي��ة للتأك��د م��ن توفي��ر الكهرب��اء 
دون انقط��اع، فضاًل عل��ى اس��تمرار الصيانة 
للمكيف��ات واإلضاءة بإش��راف وزارة األش��غال 
ودون تعطل ألي قس��م، الفت��ًا إلى أن المجمع 
يخ��دم 1300 مريض في الط��وارئ، باإلضافة 

إلى إجراء 25 حالة والدة يوميًا. 
وحول نق��ص التخصص��ات والك��وادر الطبية 
أوضح الدكت��ور األنصاري أنه تم س��د النقص 
بتوظيف 15 طبيب��ًا أجنبيًا م��ن دول مختلفة، 
بينم��ا تم ف��ي الوقت ذاته ابتع��اث 42 طبيبًا 
بحرينيًا على أن يبق��ى األطباء األجانب فترة ال 
تتجاوز الس��نتين إلى حين ع��ودة المبتعثين، 
الفت��ًا إل��ى أن ع��دد المبتعثين يعتب��ر األكبر 
ف��ي الس��لمانية بجمي��ع التخصص��ات إلحالل 
المواطن محل األجنبي، بينما أكد أن االستثمار 
في قطاع التمريض س��يبدأ م��ن العام القادم 

لتوفير منظومة صحية وطنية متكاملة.
وح��ول مش��كلة االنتظار ف��ي قس��م الطوارئ 
كش��ف األنصاري ع��ن رص��د 4.2 ماليين دينار 
لتوس��عة قس��م الطوارئ، وذلك بعد دراس��ة 
الطاقة االستيعابية، وأسفر ذلك عن تخفيض 
فترة االنتظار إلى 6 ساعات تشمل الفحوصات 
الطبيعي��ة، وه��و ما يمث��ل أقل فت��رة انتظار 
للقسم، كما تم رفع عدد العمليات من 20 إلى 

80 عملي��ة تجرى يوميًا في مجمع الس��لمانية 
الطبي ما بين الطارئة واألخرى. 

وحول قس��م األش��عة أوضح األنص��اري أنه تم 
مضاعف��ة قدرة القس��م من 24 أش��عة يوميًا 
خالل الدوام الرس��مي إلى 48 حالة مستعجلة 
بزيادة الدوام حتى العاش��رة مساًء، مؤكدًا أن 
قوائم االنتظار س��تنتهي ف��ي يناير 2023، إال 
إذا تعرضت البحرين لجائحة حيث يتم س��حب 

األطباء لتغطية الجائحة. 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  ونف��ى 
الحكومية وج��ود نقص في األجه��زة الطبية، 
مش��يرًا إلى أن��ه تم رص��د مبل��غ 3.2 ماليين 
دينار لش��راء أجهزة حديثة بكف��اءة عليا، ومن 

المتوقع أن تصل آخر السنة الحالية.
وأكد األنص��اري أن قضية األخطاء الطبية يتم 
التعام��ل معها ضمن لج��ان تحقيق ويتحمل 
المستش��فى المس��ؤولية فيها، منوهًا إلى أن 
المجم��ع وضع نظام��ًا لإلن��ذار المبكر في حال 
حاج��ة المري��ض لرعاية خاصة أكثر، وكش��ف 
عن إجراء دراس��ة حول دمج م��واد في القانون 

للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية.
وق��ال إن المري��ض ل��ه األحقي��ة ف��ي تحويل 
كش��ف األش��عة الخاص ب��ه إلى المستش��فى 
الذي س��يقدمه له في أقل فت��رة زمنية، وذلك 
عب��ر صن��دوق »ش��فاء« ال��ذي يتول��ى تحويل 
قيمة األش��عة إلى المستش��فى ال��ذي يختاره 

المريض، الفتًا إلى وجود خطة للتحول الكامل 
إل��ى نظام صندوق »ش��فاء« خالل 4 س��نوات، 
وأض��اف: الي��وم نبحث عن مص��ادر دخل أخرى 
للمستشفيات الحكومية، حيث يمكن استغالل 
الخدم��ات المتواف��رة فيها لمصلح��ة القطاع 

الخاص برس��وم، حيث يجري مجمع السلمانية 
9500 فح��ص، بينم��ا المستش��فيات األخرى 
ال تمل��ك هذه اإلمكانات، فيم��ا أكد أن رواتب 
األطباء في الس��لمانية أفضل من نظيرتها في 

المستشفيات األخرى.

تأمين المقيمين باالتفاق مع »المالية« وأصحاب العمل وشركات التأمين

 رئيس األعلى للصحة: 
تطبيق الضمان الصحي العام المقبل

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

كش��ف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الّش��يخ محّمد بن عبداهلل آل خليفة، عن 
تطبيق مش��روع الضم��ان الصحي في مرحلته 
األول��ى خ��الل العام المقب��ل ، مش��يرًا إلى أن 
المجلس قد ب��دأ في تطبيق نظام »التس��يير 
الذاتي« بداية من محافظة المحرق كدراس��ة 
أولي��ة، عل��ى أن تك��ون المحافظة الش��مالية 

ضمن المرحلة الثانية من الدراسة والتجربة.
وأش��ار خالل لقاء صباح أمس مع رؤساء تحرير 
الصح��ف، إل��ى أن المرحل��ة األولى ستش��مل 
التأمين عل��ى المقيمين في المملكة حيث تم 
تعيين الش��ركة التي س��تتولى تلك المرحلة 
وإجراء اجتماعات مع أصحاب العمل وش��ركات 
التأمي��ن لتطبي��ق االتفاقي��ات الخاصة بهذه 
المرحل��ة مع بداي��ة العام المقب��ل، فيما يتم 
إجراء الدراس��ة المالي��ة للمش��روع والمتوقع 

أن تس��تغرق 6 أش��هر ليطب��ق فعلي��ًا عل��ى 
المواطنين.

وأك��د رئي��س األعل��ى للصحة أن األش��خاص 
المؤمني��ن يح��ق لهم اختي��ار الع��الج في أي 
مستشفى، وذلك في رده على سؤال »الوطن« 
بشأن اقتصار مستشفى الملك حمد بالمحرق 
على قاطن��ي المحافظة فقط، مش��يرًا إلى أن 
طريق��ة التموي��ل تختلف في نظ��ام الضمان 
الصح��ي. وأوض��ح الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
أن قان��ون الضم��ان الصح��ي يه��دف لتوفير 
منظومة صحية تتس��م بالمرونة والقدرة على 
التطور واالس��تجابة لتطلعات المس��تفيدين 
وجاذبة لالس��تثمار تعزز قدرات المملكة على 
المنافسة تحت شعار المريض أواًل، كما يعمل 
على تعزيز حق المس��تفيد ف��ي االختيار لخلق 
فرص تنافس��ية بي��ن مقدمي الخدم��ة وبين 
مش��تريها، لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة 
واالستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل 

فعال بشقيه مقدمي الخدمة »المستشفيات« 
ومشتريها »التأمين«.

كم��ا أك��د أن القان��ون يهدف كذل��ك لتقديم 
خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية 
وتوف��ر س��هولة الحصول عل��ى الخدمة ضمن 
إط��ار يحم��ي جميع األط��راف المش��اركة فيها 
خصوصًا ذوي الدخ��ل المحدود من المواطنين 
والمقيمين من خالل الرزم األساس��ية، وتوفير 
االس��تدامة المالي��ة بالتضام��ن م��ع تمويل 
الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل 
والمقيمي��ن  البحرينيي��ن  م��ن  والمقتدري��ن 

باختيار الرزم االختيارية.
وأش��ار إلى أن الخطة الوطني��ة للصحة ترتكز 
عل��ى 7 مح��اور اس��تراتيجية، تتضم��ن أواًل: 
منهجي��ة تقديم الخدم��ات الصحية عن طريق 

الصحي��ة  وتعزي��ز  الوقاي��ة  ف��ي  االس��تثمار 
وتوفير شبكة صحية متكاملة، وثانيًا: تمويل 
الخدم��ات الصحي��ة عن طري��ق اعتماد خطط 
التمويل وضمان االس��تخدام األمث��ل للموارد 
وتش��جيع االس��تثمار، وثالثًا: بناء القدرات عبر 
تطوير القدرات الس��تقطاب الكوادر المؤهلة 

ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
ويعنى المح��ور الرابع بنظ��ام الحوكمة وذلك 
بتعزي��ز دور المجل��س األعلى للصح��ة وإعادة 
تنظي��م وزارة الصحة وتحس��ين الرقابة، فيما 
يرتك��ز المح��ور الخامس على جودة وس��المة 
الخدمات الصحية وذلك برفع مس��توى الجودة 
وضم��ان اس��تمراريتها ف��ي جمي��ع المرافق، 
ويتن��اول المح��ور الس��ادس نظ��ام الضم��ان 
الصحي الوطني بتنظيم وإدارة النظام الوطني 

وتطوير الهيكل المؤسسي، وأخيرا في المحور 
السابع والخاص بنظم المعلومات والبرمجيات 
الصحي��ة، فيعم��ل عل��ى تنظي��م وإدارة نظام 
الضم��ان الصح��ي الوطن��ي وتطوي��ر الهيكل 

المؤسسي للنظام الصحي.
وأكد الفريق طبيب أن المستشفيات والمراكز 
الصحية س��تكون ش��به خاصة وتدير نفسها، 
حيث سيتولى المس��ؤولون فيها إدارتها ماليًا 
وإداريًا، فيما بين أن شركات التأمين ستتولى 
التأمي��ن على ع��الج المرضى م��ن المقيمين 
األجانب وسيتم تحديد قيمة التأمين باالتفاق 
م��ع وزارة المالي��ة وأصحاب العم��ل، وقال إن 
ش��ركات التأمين دخلت في س��وق العالج منذ 
عامين، وس��يكتمل المش��روع خ��الل العامين 

القادمين.

إدارة مالية ذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة

 المستشفيات الحكومية: لجنة تحقيق 
بواقعة تأخر نقل عينة نسيجية لمريضة

أعلنت المستشفيات الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تأخر 
نقل عينة نس��يجية لمريضة، مؤكدة ع��دم تهاونها عن أي تقصير 

يمس الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأك��دت ف��ي تعقيبها عل��ى ما ت��م تداوله عب��ر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي بش��أن الواقع��ة، أنها تول��ي المرضى أهمي��ة قصوى 

وتس��عى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما يتوافق 
مع البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة، وأنها ستحرص على 
اتخ��اذ كافة اإلجراءات الالزم��ة تجاه أي تقصير ف��ي تقديم الرعاية 
الصحي��ة الالزم��ة لجمي��ع المرضى ف��ي كافة المؤسس��ات الصحية 

التابعة لها.

دمج مواد في القانون للتأمين على األطباء بسبب األخطاء الطبية

مضاعفة أسرة اإلنعاش و4 غرف عمليات جديدة أكتوبر 

وصول أجهزة طبية حديثة بـ3.2 ماليين دينار نهاية العام الجاري

زيادة الطاقة االستيعابية للطوارئ من 80 إلى 120 سريرًا 

تحول كامل إلى صندوق »شفاء« خالل 4 سنوات

15 طبيبًا أجنبيًا لتغطية الحاجة وابتعاث 42 بحرينيًا 

رفع عدد العمليات في »السلمانية« من 20 إلى 80 يوميًا

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/23/watan-20220623.pdf?1655959453
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/1012257
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الصحة

أكـــد وكيل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( وليد المانع أهمية مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس رفـــًدا للجهود المبذولة بما يســـهم فـــي الحفاظ على 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين بمملكـــة البحرين، الفًتا 
إلـــى أن المملكـــة حريصـــة علـــى صحة وســـامة الجميـــع كونها 
أولويـــة قصـــوى وهـــدف ماثـــل نصـــب األعيـــن في كافـــة جهود 

التصدي للفيروس.
وأشـــار المانع إلى أن المنشـــآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمات اإلرشـــادية الخاصة بها، كمـــا أن لبس الكمام 
اختيـــاري فـــي المناطـــق الداخليـــة والخارجية وفـــق التعليمات 
اإلرشـــادية التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا، موضًحـــا أن الفيـــروس يمكن أن ينتشـــر عن 
طريـــق األشـــخاص الذيـــن ال تظهـــر عليهـــم األعراض، مـــا يعني 
أن بعـــض األشـــخاص يمكن أن يكونـــوا ناقلين للعـــدوى وهم ال 
يدركـــون ذلـــك، وبناء عليه نشـــدد علـــى أهمية لبـــس الكمامات 
عند مجالســـة األشـــخاص األكثر عرضـــة للخطر من كبار الســـن 
وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة وذلـــك حفاًظـــا علـــى صحتهـــم 

وسامتهم.
وبيـــن المانـــع أن الكـــوادر الوطنيـــة مســـتمرة فـــي التعامـــل مـــع 
مختلف مســـارات الجائحـــة بكل كفـــاءة، إذ إن الحفاظ على ما 
تحقـــق حتـــى اليـــوم يســـتدعي مواصلة العمـــل بنفـــس الوتيرة 

بـــروح الفريـــق الواحـــد، موضًحا أهميـــة الوعـــي المجتمعي من 
خال المبـــادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بمـــا فيهـــا الجرعة المنشـــطة لرفع االســـتجابة المناعية للجســـم 
وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته، إلى جانب ضرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض للفيروس 

)كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس(.

حاالت عديمة األعراض تنقل العدوى... المانع:

ارتدوا الكمامات عند مجالسة المرضى وكبار السن
المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

أقـــام نادي روتاري ســـيف البحريـــن حفله الســـنوي في فندق 
الخليـــج، والـــذي تضمن تســـلم الرئيـــس الجديد الرئاســـة من 
الرئيس الحالي، ومعلوم أن الدورة الرئاســـية الروتارية تكون 

لسنة واحدة تبدأ في أول يوليو من كل عام.
البحريـــن  فـــي  النـــوادي  أعضـــاء  لجميـــع  مميـــز  وبحضـــور 
وضيوفهم، قام الرئيس الحالي لنادي روتاري ســـيف البحرين 
محمـــد الخاجـــة بتقليد الرئيس الجديد محمد الحداد بشـــعار 

الرئاسة.
و قد ألقى الرئيسان كلمتين بهذه المناسبة، شكر فيها الرئيس 
الخاجـــة جميـــع أعضاء نادي روتـــاري ســـيف البحرين، خاصا 
بالذكـــر أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يألوا جهدا في خدمة 
مجتمعهـــم وتحقيـــق األهداف النبيلة التـــي يعمل النادي على 

تحقيقها تحت الشعار الروتاري العالمي “اإليثار ال األثرة”.
وبهـــذه المناســـبة تـــم تقليـــد ثاثة مـــن أعضاء النـــادي بقادة 
روتاري العام، تقديرا لجهودهم وتألقهم خال العام الروتاري.
والرئيـــس الجديـــد محمـــد الحداد هـــو الرئيس الثالـــث لنادي 
روتاري ســـيف البحرين، الذي تأسس حديثا ويتميز باعتماده 

اللغة العربيه كلغة رسمية.
 تحـــدث الحـــداد عـــن خططه للعـــام الجديـــد، مقدمـــا أعضاء 
مجلـــس اإلدارة الجدد الذين ســـيعملون معـــه على مدار العام 
في خدمة وطننا البحرين و مجتمعه، شـــاكرا الرئيس السابق 

لتسليمه الرئاسة الدورية.

كمـــا تحـــدث أيضـــا في هـــذا الحفـــل نائـــب محافـــظ المنطقة 
الروتارية 2450، ظافر العمران، الذي شدد على أهمية نوادي 
الروتـــاري في خدمـــة المجتمع، وأن يجعل الفـــرد نصب عينه 
خدمـــة البحريـــن وشـــعبها، بعيـــدا عـــن أي أغراض شـــخصية، 

جاعلين شعارنا دائما “البحرين أوال”.
وســـمر  الحـــداد  نـــورة  الروتاريـــات  الزميـــات  الحفـــل  أدار 

األبيوكي، وتخللته بعض الفعاليات الشيقة.

الحداد يتسلم رئاسة النادي من الخاجة

“روتاري سيف البحرين” يقيم حفله السنوي

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة بمكتبها الرئيس التنفيذي 
كيـــران  البحريـــن   لبوليتكنـــك 

اوكاهون.
وخـــال اللقـــاء، أكدت الشـــيخة رنا 
حـــرص مملكة البحريـــن على توفير 
فـــي  لاســـتثمار  الجاذبـــة  البيئـــة 

التعليـــم، وإنجـــاز المشـــاريع الرامية 
العالـــي  التعليـــم  بقطـــاع  لارتقـــاء 
وتخريج أجيـــال متمكنة من جميع 
المهارات المطلوبة في سوق العمل. 
مـــن جانبه، عبر اوكاهون عن عميق 
تقديـــره وامتنانـــه لمـــا تحظـــى بـــه 
بوليتكنـــك البحريـــن مـــن دعم على 
الدعـــم  وهـــذا  المســـتويات،  جميـــع 
يعكس ما لقطاع التعليم من اهتمام 
وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.

مشاريع لالرتقاء بالتعليم العالي
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األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
كافـــة  تســـخير  علـــى  الحـــرص 
الازمـــة  والجهـــود  اإلمكانـــات 
لمواصلـــة تطويـــر جـــودة وكفاءة 
الخدمات الصحية برفع مســـتوى 
واســـتدامتها،  الصحيـــة  الرعايـــة 
وتحقيـــق معـــدالت متقدمـــة من 
التنافســـية والشـــفافية والعدالة، 
رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وذلـــك تنفيـــًذا لتوجيهـــات ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، وبفضـــل مـــا تحظـــى بـــه 
كافة المشـــاريع والبرامج الهادفة 
لتطويـــر القطاع الصحي من دعم 
ومتابعة مســـتمرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس رؤســـاء 
تحريـــر الصحف المحلية والمدير 
البحريـــن،  أنبـــاء  لوكالـــة  العـــام 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
لمركـــز االتصال الوطني، يوســـف 
التنفيـــذي  والرئيـــس  البنخليـــل 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمـــد 
األنصاري وعدد من المســـؤولين، 
آخـــر  علـــى  الطاعهـــم  وذلـــك 
بتنفيـــذ  المتعلقـــة  المســـتجدات 
برنامج الضمان الصحي الوطني، 
الذاتـــي  التســـيير  ومشـــروع 
لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 

والمستشفيات الحكومية.
وخال اللقاء، أكد رئيس المجلس 
المهـــم  الـــدور  للصحـــة  األعلـــى 
الذي تقوم بـــه الصحافة المحلية 
واإلعام الوطني كشـــريك فاعل 

كافـــة  تنفيـــذ  جهـــود  دعـــم  فـــي 
الوطنيـــة  والبرامـــج  المشـــاريع 
المتعلقـــة  الســـيما  والتنمويـــة 
بالقطـــاع الصحي، والذي لها األثر 
فـــي توعيـــة المجتمـــع بأهميتهـــا 
وضـــرورة الوقـــوف مع مســـارات 
تنفيذهـــا حتـــى ُتحقـــق أهدافهـــا 
المنشودة والتي سينعكس أثرها 

على الجميع بالخير والنماء.
كمـــا تم أثنـــاء اللقاء، اســـتعراض 
تفاصيـــل تنفيذ برنامج التســـيير 
مشـــروع  يعتبـــر  الـــذي  الذاتـــي، 
“اختر طبيبـــك” الذي يتم تطبيقه 
تجريبًيـــا فـــي محافظـــة المحرق 
أن  منوًهـــا  برامجـــه،  أبـــرز  أحـــد 
فـــي  سيســـهم  الذاتـــي  التســـيير 
األداء  معـــدالت  أعلـــى  تســـجيل 
وتحقيـــق أقصـــى درجـــات الرضا 
الخدمـــات  تطويـــر  خـــال  مـــن 
الصحيـــة وفـــق أفضـــل المعاييـــر 
واســـتناًدا  المعتمـــدة،  الدوليـــة 

على األولويات المســـتقبلية التي 
ترتكـــز علـــى توفيـــر أفضل ســـبل 
فـــي  للمريـــض  الطبيـــة  الرعايـــة 

البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
للمستشفيات الحكومية الحرص 
إنجـــاز  وتيـــرة  تســـريع  علـــى 
أهداف مشـــروع التسيير الذاتي، 
جـــودة  تحســـين  فـــي  للمتابعـــة 
الخدمـــات المقدمـــة، مشـــيًرا إلى 
ما تـــم تحقيقه مـــن إنجازات في 
المستشـــفيات الحكوميـــة لتصب 

في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير 
بالجهـــود الكبيـــرة المبذولـــة فـــي 
رفـــد القطاع الصحـــي، بما يحقق 
التغطية الصحية الشـــاملة بأعلى 
مســـتويات الجودة واالســـتدامة، 
من خال تطبيق البرنامج والذي 
يأتي فـــي إطار التطوير الشـــامل 

للخدمات الصحية في المملكة.
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اإلعالم الوطني شريك فاعل في دعم جهود المشروعات الصحية
مطلعا رؤساء التحرير على مستجدات “الضمان الصحي” و “التسيير الذاتي”... رئيس “األعلى للصحة”:

لقاء صحافي لرئيس المجلس األعلى للصحة مع رؤساء تحرير الصحف ومدير عام وكالة أنباء البحرين  

متابعة تنفيذ مشاريع التخطيط والتطوير العمراني
اعتماد 20 مخططا و42 الحقا... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمراني آمنـــة  الرميحي أهمية مضاعفة 
الجهـــود خـــال المرحلـــة المقبلـــة لتنفيـــذ 
الســـّيما  والمشـــاريع  والبرامـــج  الخطـــط 
في مجـــال التخطيـــط العمرانـــي وتطوير 
مخرجاتـــه، لمـــا لـــه مـــن دور فـــي ترســـيخ 
أســـس التنمية الشاملة واســـتدامتها، وبما 
ُيحّقق رؤى وتطلعـــات ملك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتوجيهات الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر القطاعات 

الحيوية والتنموية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــال اجتماعهـــا، مـــع الرئيس 
والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي 

العمرانـــي نـــوف جمشـــير، وبحضـــور عدد 
من المســـؤولين بالـــوزارة والهيئـــة، وذلك 
الســـتعراض مســـتجدات تنفيـــذ مشـــاريع 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 وشـــهد االجتمـــاع، اســـتعراض المشـــاريع 
مقدمتهـــا  وفـــي  الهيئـــة،  لـــدى  القائمـــة 
العامـــة  السياســـة  تنفيـــذ  مســـتجدات 
للتخطيط والتنمية العمرانية المســـتدامة 
بالمملكة، واألولويـــات المتعلقة بالمخطط 

الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطنـــي لمملكـــة 
البحريـــن، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات 
ذات الصلـــة، بهدف الوصـــول إلى مخطط 
تنمـــوي يحقق اإلنماء الحضـــري المتوازن 

في مختلف القطاعات.
كمـــا تـــم بحـــث مســـتجدات جهـــود الهيئة 
في تخطيـــط المـــدن والمناطـــق بمختلف 
محافظـــات المملكة، حيث تـــم اعتماد 20 
42 مخططـــا،  مخططـــًا  وجـــاري اعتمـــاد 

بما يتماشـــى مع التوســـع العمراني والنمو 
الســـكاني، باإلضافـــة إلـــى تنفيذ مشـــروع 
واالشـــتراطات  التصنيفـــات  تحديـــث 
التنظيمية للتعمير، وذلك لتلبية متطلبات 
التنميـــة الحضريـــة، إلـــى جانـــب مشـــاريع 
القطـــاع  وسياســـات  العقـــاري،  التطويـــر 

العمراني.
وتـــم خال االجتمـــاع التطـــرق كذلك إلى 
خطـــة التحول اإللكترونـــي بالهيئة، والتي 
المرحلـــة  خـــال  ثمارهـــا  أبـــرز  مـــن  كان 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  تدشـــين  األخيـــرة 
لخدمـــات التخطيـــط العمرانـــي “تخطيط” 
والتـــي توفر 6 خدمـــات إلكترونية، وذلك 
وزيـــادة  التجاريـــة  لإلجـــراءات  تســـهياً 
علـــى  العمـــل  إلـــى  باإلضافـــة  فاعليتهـــا، 

استقطاب االستثمارات المباشرة.

المنامة -  وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني
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وزير الداخلية: العمل على إطالق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات تضم كل أطياف المجتمع

الملــــك المعظــــم يعــــود إلــــى الوطـــن
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عـــاد ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إلـــى أرض الوطـــن أمـــس، 
بعد زيارة لجمهورية مصر العربية، 
التقـــى جالته خالها أخـــاه رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
فـــي  وكان  السيســـي.  عبدالفتـــاح 
مقدمة مســـتقبلي صاحب الجالة، 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
جاللة الملك لدى عودته إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد رئيس الوزراء )٠٢(

20 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Qa'dah 1443 2323 ذو القعدة
June 2022 2323 يونيو

Year: 14السنة
No: 5000العدد
THUالخميس

أكـــد نائب جالة الملـــك ولي العهد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أهمية 
قطـــاع  فـــي  االســـتثمار  مواصلـــة 
تمكيـــن  فـــي  يســـهم  بمـــا  الطاقـــة 
القطاعـــات  مختلـــف  وتنميـــة 
الوصـــول  حتـــى  االقتصاديـــة 
المنشـــودة  التنمويـــة  لألهـــداف 
للمملكـــة وفقـــا لـــرؤى ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه في 
قصر الرفـــاع أمس، بحضور ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلس 
للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة 
الشـــيخ  ســـمو  ب(  )ش.م.  والغـــاز 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
النفـــط والبيئـــة محمـــد مبـــارك بن 

دينـــة، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فيتول راسل هاردي.

المنامة - بنا

)02(

أكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
علـــى  الحـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
تســـخير كافـــة اإلمكانـــات والجهـــود 
جـــودة  تطويـــر  لمواصلـــة  الازمـــة 
برفـــع  الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة 
مستوى الرعاية الصحية واستدامتها، 
مـــن  متقدمـــة  معـــدالت  وتحقيـــق 
التنافســـية والشـــفافية والعدالـــة، بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030، تنفيًذا لتوجيهات 
ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبفضل ما تحظى به كافة المشـــاريع 
والبرامـــج الهادفـــة لتطويـــر القطـــاع 
الصحـــي مـــن دعم ومتابعة مســـتمرة 
من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمس رؤســـاء 
والمديـــر  المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر 
العـــام لوكالة أنبـــاء البحرين، بحضور 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الوطني، يوســـف البنخليـــل والرئيس 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
أحمد األنصاري وعدد من المسؤولين، 
المســـتجدات  آخـــر  علـــى  الطاعهـــم 
الضمـــان  برنامـــج  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
الصحي الوطني، ومشـــروع التســـيير 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  الذاتـــي 

األولية والمستشفيات الحكومية.
وخـــال اللقـــاء، أكد رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الـــدور المهـــم الـــذي 
تقوم به الصحافـــة المحلية واإلعام 
فـــي دعـــم  الوطنـــي كشـــريك فاعـــل 
جهود تنفيذ كافة المشاريع والبرامج 
الوطنيـــة والتنموية الســـيما المتعلقة 

بالقطاع الصحي.

محمد بن عبداهلل: تطوير جودة 
وكفاءة الخدمات الصحية

المنامة - بنا

)06(

مواصلة االستثمار بقطـاع الطاقـة
تمكين وتنمية مختلف القطاعات االقتصادية... نائب جاللة الملك ولي العهد:

تدشين اإلصدار الثاني من الخطة الوطنية “لمكافحة المخدرات”
المنامة - وزارة الداخلية

شـــهد وزيـــر الداخلية رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  المخـــدرات،  لمكافحـــة 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، أمـــس، االحتفال 
بمناســـبة اليـــوم العالمي لمكافحـــة المخدرات، 

بحضـــور وزراء: شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، 
الصحة، العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، 
شـــئون اإلعـــام. كمـــا حضـــر االحتفـــال، وكيل 
وزارة الداخلية لشـــئون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة، المفتش العام، ونائـــب رئيس األمن 

العام، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناســـبة، أكـــد وزير الداخليـــة أنه جاٍر 
العمـــل علـــى إطـــاق مبـــادرة تفاعليـــة وطنية 
أطيـــاف  كافـــة  تضـــم  المخـــدرات،  لمكافحـــة 

)04(المجتمع وفعالياته.

نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول
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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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المنامة - وزارة الداخلية

العمل جاٍر إلطالق مبادرة تفاعلية لمكافحة المخدرات
الخطة الوطنية تنجح بنسبة 97 %... وزير الداخلية مدشًنا المرحلة الثانية:

الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة  وزيـــر  شـــهد 
لمكافحة المخدرات، الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، أمس، االحتفال بمناســـبة اليوم 
العالمي لمكافحـــة المخدرات، وذلك بحضور وزراء 
شـــئون الشباب والرياضة، الصحة، العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف، شـــئون اإلعـــام. كمـــا حضر 
االحتفال، وكيل وزارة الداخلية لشـــئون الجنســـية 
والجوازات واإلقامـــة، المفتش العام، ونائب رئيس 

األمن العام، وعدد من كبار المسئولين.
وبهذه المناســـبة، أعـــرب وزير الداخلية عن شـــكره 
وتقديـــره للجهود المخلصـــة التي تقوم بهـــا اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة المخـــدرات والمســـئوليات التي 
تنهض بها إدارة مكافحة المخدرات وكافة األجهزة 
األمنيـــة المتعاونـــة لحماية المجتمـــع من هذه اآلفة 

الخطيرة.
وأكـــد، أنه جاٍر العمـــل على إطاق مبـــادرة تفاعلية 
وطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات، تضم كافـــة أطياف 
مكافحـــة  أن  موضًحـــا  وفعالياتـــه،  المجتمـــع 
المخـــدرات، مســـئولية مجتمعيـــة، تتطلـــب تكاتـــف 
جميـــع المؤسســـات في إطار منظومـــة متكاملة من 

الشراكة المجتمعية.
وأشـــار إلـــى أهميـــة اســـتمرار التوعيـــة األمنية في 
مجـــال مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة، 
وفـــق منهج ابتـــكاري، لمحاصـــرة الظواهر الســـلبية 
والتصدي لتأثيرها على الســـلم االجتماعي، مشـــيًدا 
الوطنيـــة  الخطـــة  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  بإطـــاق 

ومـــا  العقليـــة،  والمؤثـــرات  المخـــدرات  لمكافحـــة 
تتضمنه من أهداف ومبادرات، بما يسهم في تعزيز 
النجاحـــات التي تحققت من خال النســـخة األولى 

التي تم إطاقها عام 2015.
من جهتـــه، أكد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة، فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا بهـــذه 
المناســـبة، أن تدشـــين النســـخة الثانية مـــن الخطة 
الوطنيـــة لمكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية، 
يأتي بعد تدشـــين وزير الداخلية، النســـخة األولى، 
تحـــت مظلة اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة المخدرات 
وبمشـــاركة 24 جهـــة حكوميـــة ومؤسســـة وطنيـــة، 
موضحـــا أن الخطـــة، حققـــت في مرحلتهـــا األولى، 
نجاحـــًا عاليـــًا بلغت نســـبته 97 % عبر تحقيق 257 
مبـــادرة، ممـــا ُيظهـــر مـــدى نجاحهـــا فـــي التصـــدي 
للمخـــدرات علـــى عـــدة محـــاور أمنيـــة وتشـــريعية 
ووقائيـــة وعاجية، من خال جهود إدارة مكافحة 
المخـــدرات بالتعاون مـــع األجهزة األمنيـــة المعنية، 

وفي اطار الشراكة المجتمعية البناءة.
في ســـياق متصـــل، أشـــاد المدير اإلقليمـــي لمكتب 
والجريمـــة  بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي، حاتم فؤاد علي، 
بالشـــراكة العميقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ومكتـــب 
المنظمـــة الدوليـــة، موضحـــا أن البحريـــن، لـــم تكن 
مجرد شريك يتلقى المساعدة التقنية، وإنما عملت 
بشـــكل دائم على مواكبة المعاييـــر الدولية وتقديم 
نمـــوذج للـــدول األخـــرى، واســـتطاعت مـــن خـــال 
الخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات 
العقلية، أن تقدم نموذجا لاستراتيجيات المتوازنة 
لمكافحة المخـــدرات وقدمت لألمم المتحدة اآللية 
التـــي يمكـــن من خالهـــا تحفيـــز دول المنطقة على 

تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية متوازنة.
من جهتـــه، أكد العميد محمد علي الرواشـــدة مدير 
المكتـــب العربـــي لمكافحـــة المخـــدرات والجريمـــة 
المنظمـــة، مواكبـــة المكتب العربي، إنجـــازات إدارة 

مكافحـــة المخـــدرات المتاحقـــة في ضبـــط المواد 
المخـــدرة والمؤثرات العقلية، في ضبطيات متميزة 
محليـــًا ودوليًا تنّم عن جهود جبارة تبذلها البحرين 
فـــي هذا الســـياق، منوهـــا إلى تتويج هـــذه الجهود، 
بفـــوز وزارة الداخليـــة وللعام الثالث علـــى التوالي، 
بجائـــزة المركـــز الثانـــي عربيـــا فـــي مســـابقة أفضل 
تعـــاون عربي معلوماتي عملياتي أســـهم في ضبط 
قضايـــا المخـــدرات والتـــي تطلقهـــا األمانـــة العامـــة 
لمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب ســـنويًا، مشـــيدا 
كذلـــك بالشـــراكات المجتمعيـــة الفاعلـــة بيـــن جميع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني في البحريـــن للتوعية 

بأضرار المخدرات.
وثائقـــي،  فيلـــم  عـــرض  االحتفـــال،  خـــال  وتـــم 
استعرض مؤشرات نجاح الخطة الوطنية لمكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، في نسختها األولى، 
التـــي تـــم إطاقهـــا عـــام 2015 وشـــارك فـــي تنفيذ 
أهدافهـــا 24 شـــريكا تنفيذيـــا مـــن وزارات وهيئات 

ومؤسســـات المملكة. كما تضمنت الجهود تشـــكيل 
تنفيـــذ األهـــداف ودعـــم  لمتابعـــة  فريـــق مختـــص 
الشركاء في وضع وتقييم المبادرات، بما يسهم في 

تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
بعـــد ذلـــك، تفضـــل وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات، بتدشـــين اإلصدار 
الثانـــي مـــن الخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة المخدرات 
والمؤثـــرات العقليـــة “2022 /2026” والذي يتضمن 
شراكة أمنية مجتمعية للتصدي لمخاطر المخدرات 
مـــن خال مكافحة االتجار غير المشـــروع وتطوير 
وســـائل الرقابـــة األمنيـــة والعمـــل علـــى تعزيـــز دور 
فـــي  الدينيـــة  والمؤسســـات  واإلعـــام  المجتمـــع 

مكافحة المخدرات.
وقـــام وزيـــر الداخليـــة، بتكريـــم عدد من منتســـبي 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  المتعاونـــة  األمنيـــة  اإلدارة 
المخـــدرات، متمنًيـــا للجميـــع، التوفيـــق فـــي خدمة 

الوطن.

التربيــة والتعليــم ماجــد  الدوليــة، وزيــر  اســتضافت محطــة مونــت كارلــو 
النعيمي، حيث أجرت معه لقاًء حول جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيات المعلومــات واالتصال في مجال التعليم، 
والتي تســتضيف منظمة اليونســكو بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس حفل 

تسليم الجائزة.

وقـــد أكـــد الوزيـــر خـــال اللقـــاء، حـــرص 
التعـــاون  علـــى  الدائـــم  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  اليونســـكو  منظمـــة  مـــع  المســـتمر 
المجاالت التعليميـــة والثقافية والتراثية، 
ومـــن ثمـــار هـــذا التعـــاون إعـــان منظمـــة 
اليونســـكو عـــن جائـــزة تحمـــل اســـم ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، فـــي مجال الجوائز 
العالمية، مما يؤكد اهتمام جالته بتقديم 
الخدمـــة التعليمية المتميـــزة على الصعيد 
العالمي، ودعم الجهود اإلنســـانية لمنظمة 
اليونســـكو، وقد تـــم اعتماد هـــذه الجائزة 
فـــي المؤتمر العـــام لمنظمة األمم المتحدة 
)اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
بإجمـــاع الدول األعضـــاء بالمنظمة والبالغ 
عددهـــا )191( وذلـــك فـــي دورتـــه الثالثـــة 

والثاثين المنعقدة بمقر المنظمة بباريس.
وأضـــاف الوزيـــر أن هـــذه الجائـــزة التـــي 
انطلقـــت أولى دوراتها فـــي العام 2006م، 
تعتبر مـــن الجوائز المهمة في اليونســـكو، 
ويتضـــح  متميـــزة،  دوليـــة  ســـمعة  ولهـــا 
ذلـــك مـــن أعـــداد المبـــادرات التـــي تتقدم 
لنيـــل شـــرف الحصول على هـــذه الجائزة، 
فالعناويـــن التـــي ُتطرح ســـنويًا تجمع بين 
تكريـــم المبـــادرات الحديثـــة، إضافـــًة إلى 
تشـــجيع وصـــول التعليم إلـــى الجميع في 

مختلف الظروف.
وأشـــار  إلـــى أن هـــذه الجائـــزة مخصصـــة 
لدعـــم وتشـــجيع المشـــروعات واألنشـــطة 
التـــي يضطلـــع بها األفـــراد أو المؤسســـات 
أو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والمتعلقة 
فـــي  لإلبـــداع  وأشـــكال  متميـــزة  بنمـــاذج 

مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات 
واالتصـــال، بمـــا يعـــزز التعلـــم والتدريـــس 
فـــي  وتأتـــي  التعليمـــي،  األداء  ومجمـــل 
إطـــاِر األهداف االســـتراتيجية لليونســـكو 
التجريـــب  بتعزيـــز  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
المعلومـــات،  وتبـــادل  ونشـــر  والتجديـــد، 
وإســـهام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
التعليـــم والعلـــوم والثقافـــة  فـــي تطويـــر 

وبناء مجتمع المعرفة.
وأوضح أن المجلس التنفيذي لليونســـكو 

قـــد قـــام بالتجديد لهـــذه الجائـــزة مرتين، 
أوالهمـــا في العـــام 2015م لـــدورة امتدت 
إلـــى ســـتة أعـــوام، والمـــرة الثانيـــة لدورة 
بـــدأت منـــذ العـــام 2021م وتمتـــد كذلـــك 
الـــدول  مـــن  تقديـــرًا  أعـــوام؛  ســـتة  إلـــى 
األعضـــاء بالمجلس لألهميـــة البالغة التي 
تكتســـبها هـــذه الجائـــزة الدوليـــة المهمـــة 
ولســـمعتها العالمية المتميـــزة، مضيفًا أنه، 
ومنـــذ انطاقة الجائزة فـــي العام 2006م، 
فقـــد فـــازت مشـــاريع مقدمة مـــن عدد من 

وروســـيا  وأمريـــكا  فرنســـا  مثـــل  الـــدول، 
وبلجيـــكا  وفنلنـــدا  وألمانيـــا  وبريطانيـــا 
وكوريـــا  والصيـــن  وهولنـــدا  وإســـبانيا 
الجنوبيـــة وتايلنـــد والمكســـيك والبرازيل 
وفنزويا وكوســـتاريكا والهند وبنغادش 
واألردن  ومصـــر  وتنزانيـــا  وســـنغافورة 

والمغرب وغيرها من الدول.
وأضـــاف الوزيـــر أن احتفـــال هـــذا العـــام 
سيشـــهد تســـليم الجائـــزة للـــدول الفائـــزة 
فـــي الدورتيـــن الســـابقتين وعددهـــا أربع 
دول، وللدولتيـــن الفائزتيـــن فـــي الـــدورة 
تـــم تأجيـــل االحتفـــال  أن  بعـــد  الحاليـــة، 
بـــأن  علمـــًا  الجائحـــة،  ظـــروف  بســـبب 
المشـــروعين الفائزين في الدورة الحادية 
حملـــت  والتـــي  2019م،  للعـــام  عشـــرة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  )اســـتخدام  عنـــوان 
لابتـــكار في التعليـــم والتدريس والتعلم( 
همـــا برنامـــج )لتـــروس( لمهـــارات الكتابـــة 
من البرازيـــل، وأداة فحص ُعســـر القراءة 
)دايتيكتيف( من إســـبانيا، أما المشروعان 
الفائـــزان في الـــدورة الثانية عشـــرة للعام 
2020م والتـــي حملـــت عنوان )اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي لتعزيـــز اســـتمرارية 

التعلـــم وجودتـــه(، فهمـــا مخطـــط )طالـــب 
جامعـــي لـــكل قرية( مـــن الصيـــن، ومنصة 
فنلنـــدا،  مـــن   )ViLLE( التعاونـــي  التعلـــم 
أمـــا المشـــروعان الفائزان للـــدورة الحالية 
الثالثة عشرة للعام 2021م فهما )مبادرات 
مـــن أجـــل تعليـــم شـــامل متوفـــر للجميع( 
المقـــدم من المعهـــد المركـــزي لتكنولوجيا 
التعليـــم التابع للمجلـــس الوطني للبحوث 
ومشـــروع  بالهنـــد،  والتدريـــب  التربويـــة 
)أوبونجـــو: أكبـــر فصل دراســـي رقمي في 
إفريقيـــا( المقـــدم مـــن مؤسســـة أوبونجو 
مـــن تنزانيـــا، وذلـــك عن موضـــوع الجائزة 
لهذه الدورة، وهو )استخدام التكنولوجيا 
لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على 

مواجهة األزمات(.
كما تطّرق الوزيـــر في حديثه إلى الجهود 
المبذولـــة من قبـــل وزارة التربية والتعليم 
اســـتمرار  لضمـــان  البحريـــن،  بمملكـــة 
التعليـــم في فتـــرة الجائحة، ومـــن أبرزها 
عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  الـــدروس 
البوابـــة التعليمية، والدروس المتلفزة عبر 
تلفزيون البحريـــن، والدروس المرئية عبر 
)14( قنـــاة يوتيـــوب تابعـــة للـــوزارة، ومن 
بينهـــا قنـــاة لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، 
وقنـــاة للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي، علمًا بأن 
العـــدد الكلي للزيـــارات للبوابـــة التعليمية، 
المنظومـــة  تحتويـــه  مـــا  واســـتعمال 
اإللكترونية من مواد تعليمية متنوعة منذ 
بدء الجائحة عام 2019م وحتى اآلن، قد 
جـــاوز 134 مليون زيـــارة متكررة من قبل 
الطلبة وأولياء األمـــور والميدان التربوي؛ 
لاســـتفادة مـــن محتواها التعليمـــي الذي 
نشـــاطًا وتطبيقـــًا،   )1.048.371( يتضمـــن 
إثـــراًء،  و)900.814(  درســـًا،  و)463.936( 
و)72.526(  نقاشـــية،  حلقـــة  و)634.344( 
اختبـــارًا قصيـــرًا، وكل ذلـــك المحتوى من 
إعـــداد المعلميـــن، إضافـــًة إلـــى )14.770( 

درسًا نموذجيًا من إعداد إدارة المناهج.
وفي ختـــام المقابلـــة، أكد الوزيـــر أن هذه 
عامـــًا  العالمـــي  االهتمـــام  تنـــال  الجائـــزة 
بعـــد عـــام وتترّســـخ ســـمعتها الطيبـــة بين 
الباحثيـــن والمهتميـــن؛ لمـــا لها من ســـمعة 
عالمية متبناة من قبل اليونســـكو، وكذلك 
للمكانـــة الرفيعـــة للجنـــة التـــي تعمل على 
تحكيمهـــا، والمكّونـــة مـــن مجموعـــة مـــن 
التعليمـــي  الحقـــل  فـــي  العامليـــن  أبـــرز 
والتكنولوجـــي، مما يمنحهـــا مكانة عالمية 
بارزة وثقة ال تشوبها شائبة، حيث ستظل 
هذه الجائزة شـــاهدًا علـــى االهتمام الكبير 
للعمليـــة  البحريـــن  مملكـــة  توليـــه  الـــذي 
التعليميـــة التعلميـــة، ليـــس على مســـتوى 
البحرين وحسب، بل وعلى مستوى العالم 
أيضـــًا، ليعـــم خيرها ونفعها على البشـــرية 
كلهـــا، خصوصـــًا في مجالين همـــا من أهم 
العلوم اليوم، وهما: التكنولوجيا والتعليم 

وكيفية المزاوجة بينهما.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جائزة اليونسكو - الملك حمد تحظى بسمعة دولية متميزة
اهتمام ملكي بالتعليم على الصعيد العالمي... النعيمي:

وزير التربية والتعليم خالل المقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــد وكيل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( وليد المانع أهمية مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس رفـــًدا للجهود المبذولة بما يســـهم فـــي الحفاظ على 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين بمملكـــة البحرين، الفًتا 
إلـــى أن المملكـــة حريصـــة علـــى صحة وســـامة الجميـــع كونها 
أولويـــة قصـــوى وهـــدف ماثـــل نصـــب األعيـــن في كافـــة جهود 

التصدي للفيروس.
وأشـــار المانع إلى أن المنشـــآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمات اإلرشـــادية الخاصة بها، كمـــا أن لبس الكمام 
اختيـــاري فـــي المناطـــق الداخليـــة والخارجية وفـــق التعليمات 
اإلرشـــادية التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا، موضًحـــا أن الفيـــروس يمكن أن ينتشـــر عن 
طريـــق األشـــخاص الذيـــن ال تظهـــر عليهـــم األعراض، مـــا يعني 
أن بعـــض األشـــخاص يمكن أن يكونـــوا ناقلين للعـــدوى وهم ال 
يدركـــون ذلـــك، وبناء عليه نشـــدد علـــى أهمية لبـــس الكمامات 
عند مجالســـة األشـــخاص األكثر عرضـــة للخطر من كبار الســـن 
وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة وذلـــك حفاًظـــا علـــى صحتهـــم 

وسامتهم.
وبيـــن المانـــع أن الكـــوادر الوطنيـــة مســـتمرة فـــي التعامـــل مـــع 
مختلف مســـارات الجائحـــة بكل كفـــاءة، إذ إن الحفاظ على ما 
تحقـــق حتـــى اليـــوم يســـتدعي مواصلة العمـــل بنفـــس الوتيرة 

بـــروح الفريـــق الواحـــد، موضًحا أهميـــة الوعـــي المجتمعي من 
خال المبـــادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بمـــا فيهـــا الجرعة المنشـــطة لرفع االســـتجابة المناعية للجســـم 
وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته، إلى جانب ضرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض للفيروس 

)كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس(.

حاالت عديمة األعراض تنقل العدوى... المانع:

ارتدوا الكمامات عند مجالسة المرضى وكبار السن
المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

أقـــام نادي روتاري ســـيف البحريـــن حفله الســـنوي في فندق 
الخليـــج، والـــذي تضمن تســـلم الرئيـــس الجديد الرئاســـة من 
الرئيس الحالي، ومعلوم أن الدورة الرئاســـية الروتارية تكون 

لسنة واحدة تبدأ في أول يوليو من كل عام.
البحريـــن  فـــي  النـــوادي  أعضـــاء  لجميـــع  مميـــز  وبحضـــور 
وضيوفهم، قام الرئيس الحالي لنادي روتاري ســـيف البحرين 
محمـــد الخاجـــة بتقليد الرئيس الجديد محمد الحداد بشـــعار 

الرئاسة.
و قد ألقى الرئيسان كلمتين بهذه المناسبة، شكر فيها الرئيس 
الخاجـــة جميـــع أعضاء نادي روتـــاري ســـيف البحرين، خاصا 
بالذكـــر أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يألوا جهدا في خدمة 
مجتمعهـــم وتحقيـــق األهداف النبيلة التـــي يعمل النادي على 

تحقيقها تحت الشعار الروتاري العالمي “اإليثار ال األثرة”.
وبهـــذه المناســـبة تـــم تقليـــد ثاثة مـــن أعضاء النـــادي بقادة 
روتاري العام، تقديرا لجهودهم وتألقهم خال العام الروتاري.

والرئيـــس الجديـــد محمـــد الحداد هـــو الرئيس الثالـــث لنادي 
روتاري ســـيف البحرين، الذي تأسس حديثا ويتميز باعتماده 

اللغة العربيه كلغة رسمية.
 تحـــدث الحـــداد عـــن خططه للعـــام الجديـــد، مقدمـــا أعضاء 
مجلـــس اإلدارة الجدد الذين ســـيعملون معـــه على مدار العام 
في خدمة وطننا البحرين و مجتمعه، شـــاكرا الرئيس السابق 

لتسليمه الرئاسة الدورية.

كمـــا تحـــدث أيضـــا في هـــذا الحفـــل نائـــب محافـــظ المنطقة 
الروتارية 2450، ظافر العمران، الذي شدد على أهمية نوادي 
الروتـــاري في خدمـــة المجتمع، وأن يجعل الفـــرد نصب عينه 
خدمـــة البحريـــن وشـــعبها، بعيـــدا عـــن أي أغراض شـــخصية، 

جاعلين شعارنا دائما “البحرين أوال”.
وســـمر  الحـــداد  نـــورة  الروتاريـــات  الزميـــات  الحفـــل  أدار 

األبيوكي، وتخللته بعض الفعاليات الشيقة.

الحداد يتسلم رئاسة النادي من الخاجة

“روتاري سيف البحرين” يقيم حفله السنوي

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة بمكتبها الرئيس التنفيذي 
كيـــران  البحريـــن   لبوليتكنـــك 

اوكاهون.
وخـــال اللقـــاء، أكدت الشـــيخة رنا 
حـــرص مملكة البحريـــن على توفير 
فـــي  لاســـتثمار  الجاذبـــة  البيئـــة 

التعليـــم، وإنجـــاز المشـــاريع الرامية 
العالـــي  التعليـــم  بقطـــاع  لارتقـــاء 
وتخريج أجيـــال متمكنة من جميع 
المهارات المطلوبة في سوق العمل. 

مـــن جانبه، عبر اوكاهون عن عميق 
تقديـــره وامتنانـــه لمـــا تحظـــى بـــه 
بوليتكنـــك البحريـــن مـــن دعم على 
الدعـــم  وهـــذا  المســـتويات،  جميـــع 
يعكس ما لقطاع التعليم من اهتمام 
وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.
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األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
كافـــة  تســـخير  علـــى  الحـــرص 
الازمـــة  والجهـــود  اإلمكانـــات 
لمواصلـــة تطويـــر جـــودة وكفاءة 
الخدمات الصحية برفع مســـتوى 
واســـتدامتها،  الصحيـــة  الرعايـــة 
وتحقيـــق معـــدالت متقدمـــة من 
التنافســـية والشـــفافية والعدالة، 
رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وذلـــك تنفيـــًذا لتوجيهـــات ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، وبفضـــل مـــا تحظـــى بـــه 
كافة المشـــاريع والبرامج الهادفة 
لتطويـــر القطاع الصحي من دعم 
ومتابعة مســـتمرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس رؤســـاء 
تحريـــر الصحف المحلية والمدير 
البحريـــن،  أنبـــاء  لوكالـــة  العـــام 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
لمركـــز االتصال الوطني، يوســـف 
التنفيـــذي  والرئيـــس  البنخليـــل 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمـــد 
األنصاري وعدد من المســـؤولين، 
آخـــر  علـــى  الطاعهـــم  وذلـــك 
بتنفيـــذ  المتعلقـــة  المســـتجدات 
برنامج الضمان الصحي الوطني، 
الذاتـــي  التســـيير  ومشـــروع 
لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 

والمستشفيات الحكومية.
وخال اللقاء، أكد رئيس المجلس 
المهـــم  الـــدور  للصحـــة  األعلـــى 
الذي تقوم بـــه الصحافة المحلية 
واإلعام الوطني كشـــريك فاعل 

كافـــة  تنفيـــذ  جهـــود  دعـــم  فـــي 
الوطنيـــة  والبرامـــج  المشـــاريع 
المتعلقـــة  الســـيما  والتنمويـــة 
بالقطـــاع الصحي، والذي لها األثر 
فـــي توعيـــة المجتمـــع بأهميتهـــا 
وضـــرورة الوقـــوف مع مســـارات 
تنفيذهـــا حتـــى ُتحقـــق أهدافهـــا 
المنشودة والتي سينعكس أثرها 

على الجميع بالخير والنماء.
كمـــا تم أثنـــاء اللقاء، اســـتعراض 
تفاصيـــل تنفيذ برنامج التســـيير 
مشـــروع  يعتبـــر  الـــذي  الذاتـــي، 
“اختر طبيبـــك” الذي يتم تطبيقه 
تجريبًيـــا فـــي محافظـــة المحرق 
أن  منوًهـــا  برامجـــه،  أبـــرز  أحـــد 
فـــي  سيســـهم  الذاتـــي  التســـيير 
األداء  معـــدالت  أعلـــى  تســـجيل 
وتحقيـــق أقصـــى درجـــات الرضا 
الخدمـــات  تطويـــر  خـــال  مـــن 
الصحيـــة وفـــق أفضـــل المعاييـــر 
واســـتناًدا  المعتمـــدة،  الدوليـــة 

على األولويات المســـتقبلية التي 
ترتكـــز علـــى توفيـــر أفضل ســـبل 
فـــي  للمريـــض  الطبيـــة  الرعايـــة 

البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
للمستشفيات الحكومية الحرص 
إنجـــاز  وتيـــرة  تســـريع  علـــى 
أهداف مشـــروع التسيير الذاتي، 
جـــودة  تحســـين  فـــي  للمتابعـــة 
الخدمـــات المقدمـــة، مشـــيًرا إلى 
ما تـــم تحقيقه مـــن إنجازات في 
المستشـــفيات الحكوميـــة لتصب 

في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير 
بالجهـــود الكبيـــرة المبذولـــة فـــي 
رفـــد القطاع الصحـــي، بما يحقق 
التغطية الصحية الشـــاملة بأعلى 
مســـتويات الجودة واالســـتدامة، 
من خال تطبيق البرنامج والذي 
يأتي فـــي إطار التطوير الشـــامل 

للخدمات الصحية في المملكة.

المنامة - بنا

اإلعالم الوطني شريك فاعل في دعم جهود المشروعات الصحية
مطلعا رؤساء التحرير على مستجدات “الضمان الصحي” و “التسيير الذاتي”... رئيس “األعلى للصحة”:

لقاء صحافي لرئيس المجلس األعلى للصحة مع رؤساء تحرير الصحف ومدير عام وكالة أنباء البحرين  

متابعة تنفيذ مشاريع التخطيط والتطوير العمراني
اعتماد 20 مخططا و42 الحقا... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمراني آمنـــة  الرميحي أهمية مضاعفة 
الجهـــود خـــال المرحلـــة المقبلـــة لتنفيـــذ 
الســـّيما  والمشـــاريع  والبرامـــج  الخطـــط 
في مجـــال التخطيـــط العمرانـــي وتطوير 
مخرجاتـــه، لمـــا لـــه مـــن دور فـــي ترســـيخ 
أســـس التنمية الشاملة واســـتدامتها، وبما 
ُيحّقق رؤى وتطلعـــات ملك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتوجيهات الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر القطاعات 

الحيوية والتنموية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــال اجتماعهـــا، مـــع الرئيس 
والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي 

العمرانـــي نـــوف جمشـــير، وبحضـــور عدد 
من المســـؤولين بالـــوزارة والهيئـــة، وذلك 
الســـتعراض مســـتجدات تنفيـــذ مشـــاريع 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 وشـــهد االجتمـــاع، اســـتعراض المشـــاريع 
مقدمتهـــا  وفـــي  الهيئـــة،  لـــدى  القائمـــة 
العامـــة  السياســـة  تنفيـــذ  مســـتجدات 
للتخطيط والتنمية العمرانية المســـتدامة 
بالمملكة، واألولويـــات المتعلقة بالمخطط 

الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطنـــي لمملكـــة 
البحريـــن، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات 
ذات الصلـــة، بهدف الوصـــول إلى مخطط 
تنمـــوي يحقق اإلنماء الحضـــري المتوازن 

في مختلف القطاعات.
كمـــا تـــم بحـــث مســـتجدات جهـــود الهيئة 
في تخطيـــط المـــدن والمناطـــق بمختلف 
محافظـــات المملكة، حيث تـــم اعتماد 20 
42 مخططـــا،  مخططـــًا  وجـــاري اعتمـــاد 

بما يتماشـــى مع التوســـع العمراني والنمو 
الســـكاني، باإلضافـــة إلـــى تنفيذ مشـــروع 
واالشـــتراطات  التصنيفـــات  تحديـــث 
التنظيمية للتعمير، وذلك لتلبية متطلبات 
التنميـــة الحضريـــة، إلـــى جانـــب مشـــاريع 
القطـــاع  وسياســـات  العقـــاري،  التطويـــر 

العمراني.
وتـــم خال االجتمـــاع التطـــرق كذلك إلى 
خطـــة التحول اإللكترونـــي بالهيئة، والتي 
المرحلـــة  خـــال  ثمارهـــا  أبـــرز  مـــن  كان 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  تدشـــين  األخيـــرة 
لخدمـــات التخطيـــط العمرانـــي “تخطيط” 
والتـــي توفر 6 خدمـــات إلكترونية، وذلك 
وزيـــادة  التجاريـــة  لإلجـــراءات  تســـهياً 
علـــى  العمـــل  إلـــى  باإلضافـــة  فاعليتهـــا، 

استقطاب االستثمارات المباشرة.

المنامة -  وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني
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