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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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من  دولية  جوائز  �ست  تح�سد  »األبا« 

الأمريكي الوطني  ال�سالمة  مجل�س 
حــــصــــدت شــــركــــة ألـــمـــنـــيـــوم 
ــت جـــوائـــز  ــا( ســ ــ ــبـ ــ الـــبـــحـــريـــن )ألـ
رئــيــســيــة مـــن مــجــلــس الــســامــة 
الـــوطـــنـــي بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
األمريكية، وذلك تقديًرا لجهود 
البا في مختلف جوانب السامة 

خال عام 2021.
وشـــمـــلـــت الــــجــــوائــــز الـــســـت: 
ــائــــزة الـــقـــيـــادة فــــي الـــســـامـــة،  جــ
وجائزة التحسن الكبير، وجائزة 
السجل المثالي، وجائزة تحقيق 
اإلنجاز  وجائزة  المهني،  التميز 

المهم، فضًا عن جائزة المليون ساعة عمل. وأكد الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة ألــبــا عــلــي الــبــقــالــي أن جــانــب الــســامــة يمثل أولــويــة قصوى 
فــي الــشــركــة، وبــفــضــل تــكــاتــف جــهــود الــجــمــيــع بــمــن فــي ذلـــك اإلدارة 
والموظفون وعمال المقاولين، استطاعت الشركة تحقيق أكثر من 27 

مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابة مضيعة للوقت.

تقرير: دول الخليـج �ستحقق نموا
الـحـالـي الـعـام  فـي  قـويـا  مـالـيـا 

أكدت وكالة »فيتش« للتصنيفات السيادية أن الحالة االقتصادية 
تسجل  أن  متوقعة  الخليج،  دول  منطقة  خــارج  صعوبة  أكثر  ستكون 
نموًا  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  النفطية  ــدول  الـ
الــوكــالــة في  وقــالــت  الــحــالــي.  الــعــام  فــي  أقـــوى وبشكل ملحوظ  ماليًا 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  »منطقة  إن  لها صدر حديثًا:  تقرير 
هي المنطقة الوحيدة التي ستحافظ على آفاقها االقتصادية وعلى 
المقبلة  الفترة  في  إيجابًا  تعديله  يتم  قد  الــذي  السيادي  تصنيفها 
المنطقة  فــي  النفط  ُمــصــّدري  أن  الــوكــالــة،  وبينت  الــحــالــي«.  للعام 
يستفيدون من األسعار المرتفعة، لكن األسواق الناشئة في المنطقة 
التمويل  احتياجات  في  مرتفعة  مخاطر  تواجه  للنفط  المستوردة 
منطقة  لــدول  السيادية  التصنيفات  رفــع  أن  إلــى  وأشــارت  الخارجية، 
متفاوتة  بــدرجــات  مدعومًا  سيكون  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
من اإلصاحات، فضا عن تحركات السياسات االقتصادية اإلقليمية 

األكثر إيجابية التي ظهرت العام الماضي.
تحقق  أن  الماضي  يونيو  فــي  توقع  الــدولــي  البنك  أن  إلــى  يشار 
دول التعاون الخليجي نموا اقتصاديا قويا خال العام 2022، بفضل 
إنتاج النفط واالنتعاش في القطاع غير النفطي، كما خلص استطاع 
آلراء خبراء اقتصاديين أجرته وكالة »رويترز« في مايو الماضي إلى أن 
النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام 
إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات. وقال الخبراء االقتصاديون 
المخاطر  أكبر  هما  العالمي  االقتصاد  وتباطؤ  التضخم  ارتــفــاع  إن 
التي قد تواجه االقتصادات الخليجية. وارتفعت أسعار النفط الخام، 
ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بعد  الخليج،  القتصادات  الرئيس  المحرك 
كبيرة  دفعة  أعطى  ما  ارتفاعها،  على  وحافظت  الماضي،  فبراير  في 

إلى اقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

العمل تدعو اأفراد المجتمع اإلى الإبالغ عن 
مـخـالـفات قرار حظر العمل وقت الظهيرة

دعـــت وزارة الــعــمــل أفــــراد الــمــجــتــمــع إلـــى الــتــواصــل عــلــى الــرقــم 
قــرار  لتطبيق  المخالفة  الــحــاالت  عــن  لــإبــاغ   ،32265727 الهاتفي 
حظر العمل وقت الظهيرة في األماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 

ظهرًا والرابعة عصرًا، خال شهري يوليو وأغسطس المقبل.
وشددت على أن إعادة جدولة ساعات العمل تنعكس إيجابا على 
إنتاجية المنشآت وعدم تأثر سير العمل وتنفيذ المشاريع، داعية إلى 
توزيع إرشادات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسامة 
العامل لضمان عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم 
المساس باإلنتاجية المطلوبة، الفتة إلى جعل سامة العمال أولوية 
قصوى بالنسبة إلى أصحاب العمل لما لها من بعد إنساني وما تشكله 

من حافز على المزيد من اإلنتاجية.

حـجـم الـتداول العقاري يتجاوز ن�سف
المليار دينار في الن�سف الأول من العام

أعــلــن جــهــاز الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري أن حــجــم الــتــداول 
)547,347,854( خمسمائة  بلغ  األول من عام 2022  للنصف  العقاري 
وثمانمائة  ألفا  وأربــعــيــن  وسبعة  وثاثمائة  مليونا  وأربــعــيــن  وسبعة 
وأربعة وخمسين دينارا، بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13% بالمقارنة مع 

نفس الفترة من عام 2021.
من  األول  للنصف  الــعــقــاري  التسجيل  معامات  عــدد  بلغ  كما   
هذا العام ما قدره )12,399( اثنا عشر ألفا وثاثمائة وتسع وتسعون 

معاملة عقارية أي بنسبة زيارة قدرت بحوالي %5.
كانت  التداوالت  أن 91% من  العقارية  التداوالت  وأظهرت جداول 
و%4  ديــنــار  مــلــيــون   497.44 إلـــى  وصــلــت  ــداول  تــ بقيمة  للبحرينيين 
و%5  ديـــنـــار،  مــلــيــون   22.104 إلـــى  وصـــل  تــــداول  بــحــجــم  للخليجيين 

لألجانب بحجم تداول 27.498 مليون دينار.

أكد مجلس الوزراء أهمية االستمرار في 
مراقبة أسعار السلع والتأكد من توافرها في 
األسواق، موجهًا إلى تطوير وتنظيم إجراءات 
ــع الــمــجــلــس  ــابــ ــابــــة عـــلـــى األســــــــــواق، وتــ الــــرقــ
الــنــتــائــج الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى صــعــيــد تــوافــر 
التي  اإلجـــراءات  خــال  من  األساسية  السلع 
الحتياجات  االستجابة  لتعزيز  اتخاذها  تــم 
العالمية  الــتــطــورات  فــي ضــوء بعض  الــســوق 
ــرت عــلــى إمـــــــدادات الــطــاقــة وشــحــن  ــ الـــتـــي أثـ

البضائع وتوافر البضائع وأسعارها.
إلى  والتبريكات  التهاني  المجلس  ورفــع 
حضرة صاحب الجالة ملك الباد المعظم، 
وإلـــــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 

حلول  قــرب  بمناسبة  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
جلت  المولى  سائًا  المبارك،  األضحى  عيد 
وعلى  عليهما  المناسبة  هذه  ُيعيد  أن  قدرته 
العربية واإلسامية  البحرين واألمتين  أبناء 

بالخير والُيمن والمسرات.
ــاع الــمــجــلــس  ــمــ ــتــ جــــــاء ذلــــــك خــــــال اجــ
برئاسة  أمـــس،  القضيبية  بقصر  األســبــوعــي 
نائب  خليفة  آل  اهلل  عــبــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
البنية التحتية،  الــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الــتــي يبذلها  بــالــجــهــود الــوطــنــيــة  نـــوه  حــيــث 
الخطط  تنفيذ  فــي  البحرين  فــريــق  أعــضــاء 
التعافي  خطة  منها  واالقتصادية،  التنموية 
االقــتــصــادي وبــرنــامــج الـــتـــوازن الــمــالــي التي 

حــظــيــت بــــاإلشــــادة مـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
صندوق  تقرير  أكــده  مــا  ومنها  المتخصصة 

النقد الدولي األخير.
ثم تابع المجلس ما تم تنفيذه من اإلطار 
الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية في 
ــوزارات،  ــ الـ المجلس  ووجـــه  الــثــالــثــة،  نسخته 
التنفيذية  الخطة  بوضع  يخصه،  فيما  كــا 
الموحد  اإلطــار  متبقية ضمن  مشروعا  لـــ29 
التي تهدف  للبرامج الحكومية ذات األولوية 
إلى تحقيق االستدامة المالية وتأمين البيئة 

الداعمة للتنمية.

كتب أحمد عبداحلميد:

أمس وصول جميع حمات الحج  اكتمل 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى  البحرينية 
الحج  بعثة  إدارة  الحج، وقامت  ألداء مناسك 
الــبــحــريــنــيــة بــرئــاســة فــضــيــلــة الــشــيــخ عــدنــان 
القطان أمس بتفقد العيادة الخاصة باللجنة 
من  والتأكد  البحرينية  الحج  ببعثة  الطبية 
الازمة  الصحية  المستلزمات  جميع  تــوافــر 
لــلــحــجــاج فـــي الــمــشــاعــر الــمــقــدســة، كــمــا قــام 
لمتابعة  منى  لمشعر  خاصة  بــزيــارة  القطان 
البحرينية،  الحمات  إلى  المخيمات  تسليم 
الــلــجــنــة األمــنــيــة  بــــاشــــرت  الــــوقــــت  ــــي ذات  وفـ
بالحجاج  الــخــاصــة  األســــاور  تسليم  بالبعثة 

للحمات البحرينية في مقر البعثة.
الحجاج  جميع  أن  القطان  الشيخ  وأكــد 
البحرينيين بخير وصحة وسامة وهناك في 
كل حملة فريق طبي مختص يقوم بالتنسيق 
مع اللجنة الطبية بالبعثة للتأكد من سامة 
وصحة الحجاج واتخاذ اإلجراءات الازمة إن 

تطلب األمر.
لــديــهــا  ــمــــات  الــــحــ جـــمـــيـــع  أن  وأضـــــــــاف 
خططها التنظيمية بما يتوافق مع اإلجراءات 

السعودي، الفتا  الجانب  قبل  من  التنظيمية 
إلى أن خطة التفويج تقوم عليها البعثة من 
الحمات  مع  بالتنسيق  األمنية  اللجنة  قبل 
السعودي، من  الجانب  مع  كذلك  وبالتنسيق 
خال وضع جدول وتوقيت لكل حملة يضمن 

مشعر  إلــى  عرفة  مشعر  مــن  التفويج  سامة 
مزدلفة عبر قطار المشاعر بكل يسر وبأسرع 

وقت ممكن.

تـــــــــجـــــــــددت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
منطقة  في  أمس  المتقاعدين، 
شوشتار جنوب غربي إيران، ضد 

الغاء وارتفاع األسعار.
هتافات  المتظاهرون  ورفــع 
ــد الـــنـــظـــام قــائــلــيــن: »عـــدونـــا  ضـ
ــيـــس الــــواليــــات  فــــي الــــداخــــل ولـ
ــون«،  ــ ــذبــ ــ ــكــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــدة كـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
كــمــا هــتــفــوا: »الــنــظــام هـــو عــدو 

الشعب«.
يأتي ذلك بعد يومين على 
مسيرات مماثلة جابت مختلف 
ــة، حـــيـــث دفـــع  ــيــ ــرانــ الــــمــــدن اإليــ
تلبية  في  السلطات  من  اليأس 
األكفان  ارتدائهم  إلى  مطالبهم 
ــال  ــمـ فــــــي مــــديــــنــــة الــــــســــــوس شـ
األهواز، احتجاجًا على التمييز 
المعيشية  ــروف  ــظــ والــ والــفــقــر 

الصعبة التي يعانون منها.
ويـــواصـــل الــمــتــقــاعــدون في 
ــران بــشــكــل مــتــكــرر ومــتــعــاقــب  ــ إيـ
وقــــــفــــــاتــــــهــــــم ومـــــظـــــاهـــــراتـــــهـــــم 
االحــــتــــجــــاجــــيــــة بــــيــــن الـــحـــيـــن 
ــون بــــزيــــادة  ــبــ ــالــ ــطــ واآلخـــــــــــر، ويــ
الحياة،  تكلفة  لتناسب  األجــور 
التي  للوعود  الكامل  والتنفيذ 
ــلــــطــــات لــــزيــــادة  قـــطـــعـــتـــهـــا الــــســ

ــد نــفــقــاتــهــم  ــديــ ــســ رواتــــبــــهــــم وتــ
ــداء  ــ ــانـــب ارتــ ــى جـ ــ الـــطـــبـــيـــة. وإلــ
األكــفــان، رفــع الــمــتــقــاعــدون في 
بعض المدن أطباقا فارغة ترمز 
إلــــى عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــراء 

أولويات الحياة المعيشية. 

قـــــــرر الـــمـــجـــلـــس الـــبـــحـــريـــنـــي 
الصحية  والتخصصات  للدراسات 
في اجتماعه األول برئاسة الفريق 
عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
الــمــجــلــس تشكيل  رئــيــس  لــلــصــحــة 
أربـــــعـــــة فــــــرق عـــمـــل لــــرفــــع دراســــــة 
عــــن الـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
لتخصصات  وفـــريـــق  الــعــائــلــة  طـــب 
لدراسة  وفريق  والقبالة  التمريض 

مؤهات الطب الخاص.
بـــــــحـــــــث الــــــمــــــجــــــلــــــس خـــــــال 
الــبــورد  مــقــتــرح تصنيف  االجــتــمــاع 
الـــعـــربـــي، والــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــات 
الــدول  في  الصحية  والتخصصات 
الشقيقة، منها التنسيق مع الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 

للتخصصات  الــعــمــانــيــة  والــهــيــئــة، 
ــراض ســـيـــاســـة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الصحية  لــلــتــخــصــصــات  الـــتـــدريـــب 
الــمــنــظــومــة  جـــهـــات  مــخــتــلــف  ودور 

الصحية في التدريب الصحي.
بما  بالقيام  المجلس  يختص 
لمعايير  االمـــتـــثـــال  لــضــمــان  يـــلـــزم 
بشأن  والدولية  الوطنية  االعتماد 
ــي، وتـــحـــســـيـــن  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــــتـــــدريـــــب الـ
نـــتـــائـــج الــــتــــدريــــب بــــهــــدف إعــــــداد 
ــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  وتـــطـــويـــر وتـــأهـ
كفاءتهم  رفــع  مع  الصحي  القطاع 
وتحسين أدائهم المهني بما يحقق 
الطبية  للخدمات  الشامل  التطور 

والصحية بالمملكة.

ــة  ــس ــدرا� ــرق ل ــ ــع ف ــ ــ تــ�ــســكــيــل اأرب
ــات الــ�ــســحــيــة ــسـ ــ�ـ ــسـ ــ�ـ ــخـ ــتـ الـ

اإجراءات ل�سمان توافر ال�سـلع ومراقبة الأ�سعار

ت�سـليم حمـالت الحـج البحرينيـة الأ�سـاور الإلكترونيـة

اإيران في  تتجدد  المتقاعدين  احتجاجات  ال�سعب«..  عدو  »النظام 

م���ج���ل�������س ال������������وزراء ي�������ش���ي���د ب���ج���ه���ود ت��ن��ف��ي��ذ 
خ���ط���ة ال���ت���ع���اف���ي وب���رن���ام���ج ال�����ت�����وازن ال��م��ال��ي

} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة. ص3 أخبار البحرين
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المال واالقتصاد

المال واالقتصاد
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} علي البقالي.

} الشيخ عدنان القطان يتابع تسليم المخيمات لحمات الحج البحرينية.

ــة -  ــلـ ــتـ ــحـ ــمـ ــــدس الـ ــقــ ــ الــ
الـــــــوكـــــــاالت: نــــــــددت عـــائـــلـــة 
الــصــحــفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة أمــــس  ــلــ ــاقــ ــوعــ ــيــــريــــن أبــ شــ
بـــنـــتـــائـــج تــحــقــيــق أمـــريـــكـــي 
أشار إلى أنه لم يتمكن من 
تــحــديــد مــصــدر الــرصــاصــة 

التي أودت بحياتها. 
وجــــــاءت إدانــــــة الــعــائــلــة 
ــيــــش  ــجــ ــد إعــــــــــــــان الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
خــــبــــراء  أن  اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــن، ولــــيــــســــوا  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ــوا  ــ ــعـ ــ ــضـ ــ ــن، أخـ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ
الـــــرصـــــاصـــــة الـــــتـــــي قــتــلــت 
ــو  ــايـ مـ  11 ــي  ــ فــ أبــــوعــــاقــــلــــة 

لـ»اختبار بالستي«. 
بيانا  العائلة  ــدرت  وأصــ
ــة جــــــاء فـــيـــه:  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ ــاالنـ بـ
وزارة  إلعــــــــان  »بـــالـــنـــســـبـــة 
اليوم  األمريكية  الخارجية 
الذي  بأن االختبار  4 يوليو 
ــة الـــتـــي  ــلــــرصــــاصــ أجـــــــــري لــ
قــتــلــت شـــيـــريـــن أبـــوعـــاقـــلـــة، 
لم  أمريكية،  مــواطــنــة  وهــي 

يــكــن حــاســمــا بــشــأن مصدر 
الساح الناري الذي أطلقت 
نــصــدق  أن  يــســعــنــا  مـــنـــه، ال 

األمر«. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أدانـــــــــت 
أمس  الفلسطينية  السلطة 
ــا وصــفــتــهــا بــــ»مـــحـــاوالت  مــ
ــة« فــي  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ لــــحــــجــــب الــ

قضية مقتل أبوعاقلة. 
وأعــــــــــلــــــــــن أمــــــــيــــــــن ســــر 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــتــــحــ الــ

حسين الشيخ في تغريدة أن 
تتحمل  االحــتــال  »حكومة 
مــســؤولــيــة اغــتــيــال شــيــريــن 
أبـــــوعـــــاقـــــلـــــة وســـنـــســـتـــكـــمـــل 
ــام الــمــحــاكــم  ــ إجـــراءاتـــنـــا امـ
الـــــــدولـــــــيـــــــة، ولــــــــــن نـــســـمـــح 
الحقيقة  حجب  بمحاوالت 
الــخــجــولــة في  أو االشـــــارات 

توجيه االتهام إلسرائيل«. 
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اكـتـمــال م�سـروع تو�سـعة الـمـحـجــر 
البيطـري فـي بـوري نهايـة اأغ�سط�ـس

البلديات  شــؤون  وزيــر  المبارك  ناصر  بن  وائــل  المهندس  كشف 
والزراعة عن قرب االنتهاء من مشروع توسعة المحجر البيطري في 
من  يعتبر  الــذي  المحجر،  توسعة  أن مشروع  مؤكدا  بــوري،  منطقة 
استكمال  على  العمل  ضمن  يأتي  للوزارة،  االستراتيجية  المشاريع 
األمــن  لمشاريع  التحتية  البنية  تهيئة  فــي  تسهم  التي  الــمــبــادرات 
ــال خـــال تــفــقــده الــمــشــروع: إن نــســبــة إنــجــاز مــشــروع  الــغــذائــي. وقــ
في  منه  االنتهاء  المؤمل  مــن  أنــه  إلــى  مشيرًا   ،%83 بلغت  التوسعة 
تــوســعــة المحجر  إلــــى أن  الــمــقــبــل، مــشــيــرا  نــهــايــة شــهــر أغــســطــس 
سينعكس  مما  الــرقــابــيــة،  اإلجــــراءات  ســرعــة  فــي  ستسهم  البيطري 
والتربية،  للذبح  المخصصة  المواشي  استيراد  عملية  على  إيجابًا 
المواشي ومستوردي  وتجار  المربين  بتعاون  ذاته  الوقت  مشيدا في 
اللحوم مع الوزارة. وأكد أن هذه التوسعة ستسهم في زيادة الطاقة 
االستيعابية للمحجر بمقدار 3000 رأس من األغنام ليواكب حجم 
األضحى  في موسمي عيد  للمواشي، وخصوصا  المطرد  االستيراد 

المبارك وشهر رمضان الكريم.

ــج  ــائ ــت ــس ن ــ�ـ ــرفـ ــة تـ ــي ــن ــي ــط ــس ــ� ــل ــف الــ�ــســلــطــة ال
ــال اأبــوعــاقــلــة  ــي ــت ــاأن اغ ــس ــ� الــتــحــقــيــق الأمــريــكــي ب

ص8

ص8

ص5

عربية ودولية

عربية ودولية

أخبار البحرين

P  12

Link

P  1

Link

من  دولية  جوائز  �ست  تح�سد  »األبا« 

الأمريكي الوطني  ال�سالمة  مجل�س 
حــــصــــدت شــــركــــة ألـــمـــنـــيـــوم 
ــت جـــوائـــز  ــا( ســ ــ ــبـ ــ الـــبـــحـــريـــن )ألـ
رئــيــســيــة مـــن مــجــلــس الــســامــة 
الـــوطـــنـــي بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
األمريكية، وذلك تقديًرا لجهود 
البا في مختلف جوانب السامة 

خال عام 2021.
وشـــمـــلـــت الــــجــــوائــــز الـــســـت: 
ــائــــزة الـــقـــيـــادة فــــي الـــســـامـــة،  جــ
وجائزة التحسن الكبير، وجائزة 
السجل المثالي، وجائزة تحقيق 
اإلنجاز  وجائزة  المهني،  التميز 

المهم، فضًا عن جائزة المليون ساعة عمل. وأكد الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة ألــبــا عــلــي الــبــقــالــي أن جــانــب الــســامــة يمثل أولــويــة قصوى 
فــي الــشــركــة، وبــفــضــل تــكــاتــف جــهــود الــجــمــيــع بــمــن فــي ذلـــك اإلدارة 
والموظفون وعمال المقاولين، استطاعت الشركة تحقيق أكثر من 27 

مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابة مضيعة للوقت.

تقرير: دول الخليـج �ستحقق نموا
الـحـالـي الـعـام  فـي  قـويـا  مـالـيـا 

أكدت وكالة »فيتش« للتصنيفات السيادية أن الحالة االقتصادية 
تسجل  أن  متوقعة  الخليج،  دول  منطقة  خــارج  صعوبة  أكثر  ستكون 
نموًا  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  النفطية  ــدول  الـ
الــوكــالــة في  وقــالــت  الــحــالــي.  الــعــام  فــي  أقـــوى وبشكل ملحوظ  ماليًا 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  »منطقة  إن  لها صدر حديثًا:  تقرير 
هي المنطقة الوحيدة التي ستحافظ على آفاقها االقتصادية وعلى 
المقبلة  الفترة  في  إيجابًا  تعديله  يتم  قد  الــذي  السيادي  تصنيفها 
المنطقة  فــي  النفط  ُمــصــّدري  أن  الــوكــالــة،  وبينت  الــحــالــي«.  للعام 
يستفيدون من األسعار المرتفعة، لكن األسواق الناشئة في المنطقة 
التمويل  احتياجات  في  مرتفعة  مخاطر  تواجه  للنفط  المستوردة 
منطقة  لــدول  السيادية  التصنيفات  رفــع  أن  إلــى  وأشــارت  الخارجية، 
متفاوتة  بــدرجــات  مدعومًا  سيكون  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
من اإلصاحات، فضا عن تحركات السياسات االقتصادية اإلقليمية 

األكثر إيجابية التي ظهرت العام الماضي.
تحقق  أن  الماضي  يونيو  فــي  توقع  الــدولــي  البنك  أن  إلــى  يشار 
دول التعاون الخليجي نموا اقتصاديا قويا خال العام 2022، بفضل 
إنتاج النفط واالنتعاش في القطاع غير النفطي، كما خلص استطاع 
آلراء خبراء اقتصاديين أجرته وكالة »رويترز« في مايو الماضي إلى أن 
النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام 
إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات. وقال الخبراء االقتصاديون 
المخاطر  أكبر  هما  العالمي  االقتصاد  وتباطؤ  التضخم  ارتــفــاع  إن 
التي قد تواجه االقتصادات الخليجية. وارتفعت أسعار النفط الخام، 
ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بعد  الخليج،  القتصادات  الرئيس  المحرك 
كبيرة  دفعة  أعطى  ما  ارتفاعها،  على  وحافظت  الماضي،  فبراير  في 

إلى اقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

العمل تدعو اأفراد المجتمع اإلى الإبالغ عن 
مـخـالـفات قرار حظر العمل وقت الظهيرة

دعـــت وزارة الــعــمــل أفــــراد الــمــجــتــمــع إلـــى الــتــواصــل عــلــى الــرقــم 
قــرار  لتطبيق  المخالفة  الــحــاالت  عــن  لــإبــاغ   ،32265727 الهاتفي 
حظر العمل وقت الظهيرة في األماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 

ظهرًا والرابعة عصرًا، خال شهري يوليو وأغسطس المقبل.
وشددت على أن إعادة جدولة ساعات العمل تنعكس إيجابا على 
إنتاجية المنشآت وعدم تأثر سير العمل وتنفيذ المشاريع، داعية إلى 
توزيع إرشادات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسامة 
العامل لضمان عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم 
المساس باإلنتاجية المطلوبة، الفتة إلى جعل سامة العمال أولوية 
قصوى بالنسبة إلى أصحاب العمل لما لها من بعد إنساني وما تشكله 

من حافز على المزيد من اإلنتاجية.

حـجـم الـتداول العقاري يتجاوز ن�سف
المليار دينار في الن�سف الأول من العام

أعــلــن جــهــاز الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري أن حــجــم الــتــداول 
)547,347,854( خمسمائة  بلغ  األول من عام 2022  للنصف  العقاري 
وثمانمائة  ألفا  وأربــعــيــن  وسبعة  وثاثمائة  مليونا  وأربــعــيــن  وسبعة 
وأربعة وخمسين دينارا، بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13% بالمقارنة مع 

نفس الفترة من عام 2021.
من  األول  للنصف  الــعــقــاري  التسجيل  معامات  عــدد  بلغ  كما   
هذا العام ما قدره )12,399( اثنا عشر ألفا وثاثمائة وتسع وتسعون 

معاملة عقارية أي بنسبة زيارة قدرت بحوالي %5.
كانت  التداوالت  أن 91% من  العقارية  التداوالت  وأظهرت جداول 
و%4  ديــنــار  مــلــيــون   497.44 إلـــى  وصــلــت  ــداول  تــ بقيمة  للبحرينيين 
و%5  ديـــنـــار،  مــلــيــون   22.104 إلـــى  وصـــل  تــــداول  بــحــجــم  للخليجيين 

لألجانب بحجم تداول 27.498 مليون دينار.

أكد مجلس الوزراء أهمية االستمرار في 
مراقبة أسعار السلع والتأكد من توافرها في 
األسواق، موجهًا إلى تطوير وتنظيم إجراءات 
ــع الــمــجــلــس  ــابــ ــابــــة عـــلـــى األســــــــــواق، وتــ الــــرقــ
الــنــتــائــج الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى صــعــيــد تــوافــر 
التي  اإلجـــراءات  خــال  من  األساسية  السلع 
الحتياجات  االستجابة  لتعزيز  اتخاذها  تــم 
العالمية  الــتــطــورات  فــي ضــوء بعض  الــســوق 
ــرت عــلــى إمـــــــدادات الــطــاقــة وشــحــن  ــ الـــتـــي أثـ

البضائع وتوافر البضائع وأسعارها.
إلى  والتبريكات  التهاني  المجلس  ورفــع 
حضرة صاحب الجالة ملك الباد المعظم، 
وإلـــــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 

حلول  قــرب  بمناسبة  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
جلت  المولى  سائًا  المبارك،  األضحى  عيد 
وعلى  عليهما  المناسبة  هذه  ُيعيد  أن  قدرته 
العربية واإلسامية  البحرين واألمتين  أبناء 

بالخير والُيمن والمسرات.
ــاع الــمــجــلــس  ــمــ ــتــ جــــــاء ذلــــــك خــــــال اجــ
برئاسة  أمـــس،  القضيبية  بقصر  األســبــوعــي 
نائب  خليفة  آل  اهلل  عــبــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
البنية التحتية،  الــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الــتــي يبذلها  بــالــجــهــود الــوطــنــيــة  نـــوه  حــيــث 
الخطط  تنفيذ  فــي  البحرين  فــريــق  أعــضــاء 
التعافي  خطة  منها  واالقتصادية،  التنموية 
االقــتــصــادي وبــرنــامــج الـــتـــوازن الــمــالــي التي 

حــظــيــت بــــاإلشــــادة مـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
صندوق  تقرير  أكــده  مــا  ومنها  المتخصصة 

النقد الدولي األخير.
ثم تابع المجلس ما تم تنفيذه من اإلطار 
الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية في 
ــوزارات،  ــ الـ المجلس  ووجـــه  الــثــالــثــة،  نسخته 
التنفيذية  الخطة  بوضع  يخصه،  فيما  كــا 
الموحد  اإلطــار  متبقية ضمن  مشروعا  لـــ29 
التي تهدف  للبرامج الحكومية ذات األولوية 
إلى تحقيق االستدامة المالية وتأمين البيئة 

الداعمة للتنمية.

كتب أحمد عبداحلميد:

أمس وصول جميع حمات الحج  اكتمل 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى  البحرينية 
الحج  بعثة  إدارة  الحج، وقامت  ألداء مناسك 
الــبــحــريــنــيــة بــرئــاســة فــضــيــلــة الــشــيــخ عــدنــان 
القطان أمس بتفقد العيادة الخاصة باللجنة 
من  والتأكد  البحرينية  الحج  ببعثة  الطبية 
الازمة  الصحية  المستلزمات  جميع  تــوافــر 
لــلــحــجــاج فـــي الــمــشــاعــر الــمــقــدســة، كــمــا قــام 
لمتابعة  منى  لمشعر  خاصة  بــزيــارة  القطان 
البحرينية،  الحمات  إلى  المخيمات  تسليم 
الــلــجــنــة األمــنــيــة  بــــاشــــرت  الــــوقــــت  ــــي ذات  وفـ
بالحجاج  الــخــاصــة  األســــاور  تسليم  بالبعثة 

للحمات البحرينية في مقر البعثة.
الحجاج  جميع  أن  القطان  الشيخ  وأكــد 
البحرينيين بخير وصحة وسامة وهناك في 
كل حملة فريق طبي مختص يقوم بالتنسيق 
مع اللجنة الطبية بالبعثة للتأكد من سامة 
وصحة الحجاج واتخاذ اإلجراءات الازمة إن 

تطلب األمر.
لــديــهــا  ــمــــات  الــــحــ جـــمـــيـــع  أن  وأضـــــــــاف 
خططها التنظيمية بما يتوافق مع اإلجراءات 

السعودي، الفتا  الجانب  قبل  من  التنظيمية 
إلى أن خطة التفويج تقوم عليها البعثة من 
الحمات  مع  بالتنسيق  األمنية  اللجنة  قبل 
السعودي، من  الجانب  مع  كذلك  وبالتنسيق 
خال وضع جدول وتوقيت لكل حملة يضمن 

مشعر  إلــى  عرفة  مشعر  مــن  التفويج  سامة 
مزدلفة عبر قطار المشاعر بكل يسر وبأسرع 

وقت ممكن.

تـــــــــجـــــــــددت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
منطقة  في  أمس  المتقاعدين، 
شوشتار جنوب غربي إيران، ضد 

الغاء وارتفاع األسعار.
هتافات  المتظاهرون  ورفــع 
ــد الـــنـــظـــام قــائــلــيــن: »عـــدونـــا  ضـ
ــيـــس الــــواليــــات  فــــي الــــداخــــل ولـ
ــون«،  ــ ــذبــ ــ ــكــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــدة كـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
كــمــا هــتــفــوا: »الــنــظــام هـــو عــدو 

الشعب«.
يأتي ذلك بعد يومين على 
مسيرات مماثلة جابت مختلف 
ــة، حـــيـــث دفـــع  ــيــ ــرانــ الــــمــــدن اإليــ
تلبية  في  السلطات  من  اليأس 
األكفان  ارتدائهم  إلى  مطالبهم 
ــال  ــمـ فــــــي مــــديــــنــــة الــــــســــــوس شـ
األهواز، احتجاجًا على التمييز 
المعيشية  ــروف  ــظــ والــ والــفــقــر 

الصعبة التي يعانون منها.
ويـــواصـــل الــمــتــقــاعــدون في 
ــران بــشــكــل مــتــكــرر ومــتــعــاقــب  ــ إيـ
وقــــــفــــــاتــــــهــــــم ومـــــظـــــاهـــــراتـــــهـــــم 
االحــــتــــجــــاجــــيــــة بــــيــــن الـــحـــيـــن 
ــون بــــزيــــادة  ــبــ ــالــ ــطــ واآلخـــــــــــر، ويــ
الحياة،  تكلفة  لتناسب  األجــور 
التي  للوعود  الكامل  والتنفيذ 
ــلــــطــــات لــــزيــــادة  قـــطـــعـــتـــهـــا الــــســ

ــد نــفــقــاتــهــم  ــديــ ــســ رواتــــبــــهــــم وتــ
ــداء  ــ ــانـــب ارتــ ــى جـ ــ الـــطـــبـــيـــة. وإلــ
األكــفــان، رفــع الــمــتــقــاعــدون في 
بعض المدن أطباقا فارغة ترمز 
إلــــى عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــراء 

أولويات الحياة المعيشية. 

قـــــــرر الـــمـــجـــلـــس الـــبـــحـــريـــنـــي 
الصحية  والتخصصات  للدراسات 
في اجتماعه األول برئاسة الفريق 
عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
الــمــجــلــس تشكيل  رئــيــس  لــلــصــحــة 
أربـــــعـــــة فــــــرق عـــمـــل لــــرفــــع دراســــــة 
عــــن الـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
لتخصصات  وفـــريـــق  الــعــائــلــة  طـــب 
لدراسة  وفريق  والقبالة  التمريض 

مؤهات الطب الخاص.
بـــــــحـــــــث الــــــمــــــجــــــلــــــس خـــــــال 
الــبــورد  مــقــتــرح تصنيف  االجــتــمــاع 
الـــعـــربـــي، والــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــات 
الــدول  في  الصحية  والتخصصات 
الشقيقة، منها التنسيق مع الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 

للتخصصات  الــعــمــانــيــة  والــهــيــئــة، 
ــراض ســـيـــاســـة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الصحية  لــلــتــخــصــصــات  الـــتـــدريـــب 
الــمــنــظــومــة  جـــهـــات  مــخــتــلــف  ودور 

الصحية في التدريب الصحي.
بما  بالقيام  المجلس  يختص 
لمعايير  االمـــتـــثـــال  لــضــمــان  يـــلـــزم 
بشأن  والدولية  الوطنية  االعتماد 
ــي، وتـــحـــســـيـــن  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــــتـــــدريـــــب الـ
نـــتـــائـــج الــــتــــدريــــب بــــهــــدف إعــــــداد 
ــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  وتـــطـــويـــر وتـــأهـ
كفاءتهم  رفــع  مع  الصحي  القطاع 
وتحسين أدائهم المهني بما يحقق 
الطبية  للخدمات  الشامل  التطور 

والصحية بالمملكة.

ــة  ــس ــدرا� ــرق ل ــ ــع ف ــ ــ تــ�ــســكــيــل اأرب
ــات الــ�ــســحــيــة ــسـ ــ�ـ ــسـ ــ�ـ ــخـ ــتـ الـ

اإجراءات ل�سمان توافر ال�سـلع ومراقبة الأ�سعار

ت�سـليم حمـالت الحـج البحرينيـة الأ�سـاور الإلكترونيـة

اإيران في  تتجدد  المتقاعدين  احتجاجات  ال�سعب«..  عدو  »النظام 

م���ج���ل�������س ال������������وزراء ي�������ش���ي���د ب���ج���ه���ود ت��ن��ف��ي��ذ 
خ���ط���ة ال���ت���ع���اف���ي وب���رن���ام���ج ال�����ت�����وازن ال��م��ال��ي

} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة. ص3 أخبار البحرين
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المال واالقتصاد

المال واالقتصاد
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} علي البقالي.

} الشيخ عدنان القطان يتابع تسليم المخيمات لحمات الحج البحرينية.

ــة -  ــلـ ــتـ ــحـ ــمـ ــــدس الـ ــقــ ــ الــ
الـــــــوكـــــــاالت: نــــــــددت عـــائـــلـــة 
الــصــحــفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة أمــــس  ــلــ ــاقــ ــوعــ ــيــــريــــن أبــ شــ
بـــنـــتـــائـــج تــحــقــيــق أمـــريـــكـــي 
أشار إلى أنه لم يتمكن من 
تــحــديــد مــصــدر الــرصــاصــة 

التي أودت بحياتها. 
وجــــــاءت إدانــــــة الــعــائــلــة 
ــيــــش  ــجــ ــد إعــــــــــــــان الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
خــــبــــراء  أن  اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــن، ولــــيــــســــوا  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ــوا  ــ ــعـ ــ ــضـ ــ ــن، أخـ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ
الـــــرصـــــاصـــــة الـــــتـــــي قــتــلــت 
ــو  ــايـ مـ  11 ــي  ــ فــ أبــــوعــــاقــــلــــة 

لـ»اختبار بالستي«. 
بيانا  العائلة  ــدرت  وأصــ
ــة جــــــاء فـــيـــه:  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ ــاالنـ بـ
وزارة  إلعــــــــان  »بـــالـــنـــســـبـــة 
اليوم  األمريكية  الخارجية 
الذي  بأن االختبار  4 يوليو 
ــة الـــتـــي  ــلــــرصــــاصــ أجـــــــــري لــ
قــتــلــت شـــيـــريـــن أبـــوعـــاقـــلـــة، 
لم  أمريكية،  مــواطــنــة  وهــي 

يــكــن حــاســمــا بــشــأن مصدر 
الساح الناري الذي أطلقت 
نــصــدق  أن  يــســعــنــا  مـــنـــه، ال 

األمر«. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أدانـــــــــت 
أمس  الفلسطينية  السلطة 
ــا وصــفــتــهــا بــــ»مـــحـــاوالت  مــ
ــة« فــي  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ لــــحــــجــــب الــ

قضية مقتل أبوعاقلة. 
وأعــــــــــلــــــــــن أمــــــــيــــــــن ســــر 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــتــــحــ الــ

حسين الشيخ في تغريدة أن 
تتحمل  االحــتــال  »حكومة 
مــســؤولــيــة اغــتــيــال شــيــريــن 
أبـــــوعـــــاقـــــلـــــة وســـنـــســـتـــكـــمـــل 
ــام الــمــحــاكــم  ــ إجـــراءاتـــنـــا امـ
الـــــــدولـــــــيـــــــة، ولــــــــــن نـــســـمـــح 
الحقيقة  حجب  بمحاوالت 
الــخــجــولــة في  أو االشـــــارات 

توجيه االتهام إلسرائيل«. 
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اكـتـمــال م�سـروع تو�سـعة الـمـحـجــر 
البيطـري فـي بـوري نهايـة اأغ�سط�ـس

البلديات  شــؤون  وزيــر  المبارك  ناصر  بن  وائــل  المهندس  كشف 
والزراعة عن قرب االنتهاء من مشروع توسعة المحجر البيطري في 
من  يعتبر  الــذي  المحجر،  توسعة  أن مشروع  مؤكدا  بــوري،  منطقة 
استكمال  على  العمل  ضمن  يأتي  للوزارة،  االستراتيجية  المشاريع 
األمــن  لمشاريع  التحتية  البنية  تهيئة  فــي  تسهم  التي  الــمــبــادرات 
ــال خـــال تــفــقــده الــمــشــروع: إن نــســبــة إنــجــاز مــشــروع  الــغــذائــي. وقــ
في  منه  االنتهاء  المؤمل  مــن  أنــه  إلــى  مشيرًا   ،%83 بلغت  التوسعة 
تــوســعــة المحجر  إلــــى أن  الــمــقــبــل، مــشــيــرا  نــهــايــة شــهــر أغــســطــس 
سينعكس  مما  الــرقــابــيــة،  اإلجــــراءات  ســرعــة  فــي  ستسهم  البيطري 
والتربية،  للذبح  المخصصة  المواشي  استيراد  عملية  على  إيجابًا 
المواشي ومستوردي  وتجار  المربين  بتعاون  ذاته  الوقت  مشيدا في 
اللحوم مع الوزارة. وأكد أن هذه التوسعة ستسهم في زيادة الطاقة 
االستيعابية للمحجر بمقدار 3000 رأس من األغنام ليواكب حجم 
األضحى  في موسمي عيد  للمواشي، وخصوصا  المطرد  االستيراد 

المبارك وشهر رمضان الكريم.

ــج  ــائ ــت ــس ن ــ�ـ ــرفـ ــة تـ ــي ــن ــي ــط ــس ــ� ــل ــف الــ�ــســلــطــة ال
ــال اأبــوعــاقــلــة  ــي ــت ــاأن اغ ــس ــ� الــتــحــقــيــق الأمــريــكــي ب
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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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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد 
وذلك  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رئيس  تبون 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 
موفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية الشقيق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادة 

فخامته الحكيمة.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الرئيس  إلى فخامة  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
عــبــدالــمــجــيــد تــبــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعرب سموه فيها عن 
خالص تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولشعب 
من  مزيًدا  الشقيق  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

النماء والتقدم في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد أيمن بن عبدالرحمن الوزير 

األول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
خوسيه  الــرئــيــس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم،  الــبــالد  عــاهــل 
ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس األخضر، وذلك بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من دولة السيد 
اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  وزراء  رئيس  شريف  شهباز  محمد 
وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه بمناسبة انتخابه 

رئيًسا لوزراء جمهورية باكستان اإلسالمية.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ي��ه��ن��ئ��ان ال���ق���ي���ادة 
اال�ستقالل ب��ذك��رى  ال��ج��زائ��ري��ة 

ال���م���ل���ك ي��ه��ن��ئ رئ���ي�������س ال����راأ�����س 
االأخ�������س���ر ب����ذك����رى اال���س��ت��ق��الل

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلق�ى برقية 
�س�كر جوابي�ة م�ن رئي��س وزراء باك�س�تان

اســتــقــبــل الــســيــد نـــواف بــن محمد الــمــعــاودة 
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، بمكتبه 
أمس، السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط العضو 
الــمــنــتــدب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــيــت الــتــمــويــل 

الكويتي )البحرين(.
التعاون  أوجــه  استعراض  اللقاء،  خــالل  وتــم 
إطار  في  تعزيزه،  سبل  وبحث  والمثمر  المستمر 
الــشــراكــة مــع مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص، لدعم 

مسيرة العمل الخيري واإلنساني في المملكة.
وأعـــرب وزيـــر الــعــدل خــالل الــلــقــاء عــن شكره 

ــهـــامـــات مــجــمــوعــة بــيــت الــتــمــويــل  وتـــقـــديـــره إلسـ
الــكــويــتــي فـــي دعـــم الــمــشــروعــات الــخــيــريــة الــتــي 
ينفذها صندوق الزكاة والصدقات والتي كان لها 
بــرامــج الصندوق  فــي تنفيذ عــدد مــن  بالغ األثــر 

الهادفة.
التكافل  مــبــدأ  تعزيز  أهمية  الــمــعــاودة  وأكـــد 
الـــتـــعـــاون  قـــيـــم  تـــكـــريـــس  فــــي  ودوره  االجـــتـــمـــاعـــي 
ــتـــواد فــي الــمــجــتــمــع، وهــي  ــتـــآزر والــتــراحــم والـ والـ
الــديــن  عليها  حــث  الــتــي  النبيلة  الــمــقــاصــد  مــن 

اإلسالمي الحنيف.

الشيخ خالد بن عبداهلل  أكد 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
التحتية  الــبــنــيــة  ووزيـــــر  الـــــــوزراء 
من  تحقق  ما  على  البناء  أهمية 
التكامل  مــن  متقدمة  مستويات 
بــيــن مملكة  الــثــنــائــي  والــتــنــســيــق 
ــبـــحـــريـــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الـ
لتحقيق  الــشــقــيــقــة؛  الــســعــوديــة 
الـــجـــاللـــة  صــــاحــــب  حــــضــــرة  رؤى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، وأخيه خادم 
ــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الــمــلــك  الـــحـــرمـ
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وذلك بما يعود بالخير 
والـــنـــمـــاء عـــلـــى شــعــبــي الــبــلــديــن 

الشقيقين.
وأشــاد في هــذا الصدد بعمق 
ــة والــتــاريــخــيــة  ــويـ الــعــالقــات األخـ
المتميزة التي تجمع بين مملكة 
ــبـــحـــريـــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الـ
تعد  والــتــي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
نـــمـــوذجـــًا يــحــتــذى فـــي الــعــالقــات 
الشقيقة  الــدول  بين  تربط  التي 

والصديقة.
استقباله في  جاء ذلك لدى 
صباح  القضيبية  بــقــصــر  مكتبه 
 )2022 يوليو   04 )اإلثــنــيــن  أمــس 
آل  عبدالرحمن  بــن  علي  الشيخ 
خــلــيــفــة ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
السعودية،  العربية  المملكة  لدى 
حــيــث رحــــب بــالــســفــيــر، مــتــمــنــيــًا 

مـــهـــام  أداء  فــــــي  الــــتــــوفــــيــــق  لــــــه 
عــمــلــه الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى نــحــو 
بين  الــعــالقــات  تطوير  فــي  يسهم 
مختلف  في  الشقيقين  البلدين 

المجاالت.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب الــشــيــخ 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  علي 
رئيس  لنائب  وتقديره  شكره  عن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الــبــنــيــة 
ــا يـــولـــيـــه مــن  ــ الـــتـــحـــتـــيـــة عـــلـــى مـ
لتوطيد  دائمين  واهتمام  حــرص 
المملكة  مــع  األخــويــة  الــعــالقــات 
سعيه  مــؤكــدًا  السعودية،  العربية 
الحثيث إلى مواصلة العمل على 
وشعبيهما  لــلــبــلــديــن  يــحــقــق  مـــا 
الشقيقين تطلعاتهما المشتركة.

لدى ا�ستقباله �سفير المملكة لدى ال�سعودية.. خالد بن عبداهلل:

البن���اء على ما تحقق من م�س���تويات متقدمة والتن�س���يق بين البلدين

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل سفيرنا لدى السعودية.

خ��ف��ر ال�����س��واح��ل ت��ن��ف��ذ رم���اي���ة ت��دري��ب��ي��ة 
ب��م��ن��ط��ق��ة �����س����رق »ال�������ج�������ارم« ال���ي���وم

ــلــــن قــــــيــــــادة خــفــر  ــعــ تــ
بعملية  قيامها  السواحل 
باستخدام  تدريبية  رماية 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الــــــذخــــــيــــــرة الـ
ــة الــــبــــحــــريــــة  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــــواقـــــــعـــــــة شــــــــــرق فـــشـــت 
الخريطة  »الجارم« حسب 
واإلحــــداثــــيــــات الــمــرفــقــة 
وذلــــــــك الـــــيـــــوم الــــثــــالثــــاء 
 2022 يــولــيــو   5 الـــمـــوافـــق 
 08:00 ــاعـــة  الـــسـ بـــيـــن  ــا  مــ
صــبــاحــًا ولــغــايــة الــســاعــة 

12:00 ظهرًا.
وتــــدعــــو قــــيــــادة خــفــر 
البحر  مــرتــادي  السواحل 
إلى أخذ الحيطة والحذر 
وعــــــــــــدم االقــــــــــتــــــــــراب مـــن 
ــمـــذكـــورة في  الــمــنــطــقــة الـ
ــوقــــت الـــمـــحـــدد، وذلــــك  الــ

حفاظًا على سالمتهم.

} جانب من االستقبال.

} الشيخة مي تستقبل وفدا من مسرح أوال.

وزي��������ر ال�����ع�����دل ي�����س��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ي��ت ال���ت���م���وي���ل ال��ك��وي��ت��ي

عــقــد الــمــجــلــس الــبــحــريــنــي 
لـــــــلـــــــدراســـــــات والــــتــــخــــصــــصــــات 
األول،  اجــــتــــمــــاعــــه  ــيــــة  الــــصــــحــ
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  بــرئــاســة 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
ــلـــس الـــبـــحـــريـــنـــي  ــمـــجـ رئــــيــــس الـ
لـــــــلـــــــدراســـــــات والــــتــــخــــصــــصــــات 
ــعـــد صــــدور  ــيـــة، وذلـــــــك بـ الـــصـــحـ
رقــم  الــســامــي  الملكي  الــمــرســوم 
)13( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس 

والتخصصات الصحية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، رحــــب 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
وبــحــضــور   - خليفة  آل  عــبــداهلل 
جليلة  الــدكــتــورة  الصحة  وزيـــرة 
بنت السيد جواد السيد حسن - 
بأعضاء مجلس اإلدارة، وهنأهم 
في  ثقته  مؤكدًا  تعيينهم،  على  
المهام  أداء  على  المجلس  قدرة 
التعاون  خــالل  من  بــه،  المناطة 
بــيــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس نــفــســه، 
ــه كــــذلــــك مــــع الــهــيــئــات  ــاونــ ــعــ وتــ
فــي  ــة  ــالقــ ــعــ الــ وذات  ــة  ــيـ الـــصـــحـ

المملكة.
ــاع  ــمــ ــتــ ــهـــل االجــ ــتـ وفـــــــي مـــسـ
رفـــع رئــيــس الــمــجــلــس الــتــقــديــر 
ــام حـــضـــرة  ــقــ ــان إلــــــى مــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والـ
ــلــــك  ــمــ ــة الــ ــ ــ ــاللـ ــ ــ ــجـ ــ ــ صـــــــاحـــــــب الـ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
عــــاهــــل الــــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، عــلــى 
إدارة  مــجــلــس  بتشكيل  تــفــضــلــه 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس 
والــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وإلـــى 
مـــقـــام صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على اهتمام ورعاية سموه 
الدائمة بشؤون القطاع الصحي 
لتحقيق  المبذولة  وبالمساعي 
ــز الــــخــــدمــــات  ــيــ ــمــ ــة وتــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ اسـ

الصحية في المملكة.
االجتماع  الرئيس  واستهل 
إيـــجـــاز عـــن دور ومــهــام  بــتــقــديــم 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس 
ــيـــة، ثـــمَّ  والـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـ
ــل الــــمــــجــــلــــس لـــمـــنـــاقـــشـــة  ــقــ ــتــ انــ
المواضيع المدرجة على جدول 
األعــــمــــال، ومــنــهــا بــحــث مــقــتــرح 
تصنيف البورد العربي، والتنسيق 
ــتـــخـــصـــصـــات  ــئــــات والـ ــيــ ــهــ مـــــع الــ
الشقيقة،  الـــدول  فــي   الصحية 
ــع الــهــيــئــة  ــا  الــتــنــســيــق مــ ــهـ ــنـ ومـ
الطبية  للتخصصات  السعودية 
للتخصصات  العمانية  والهيئة 
ــعــــراض ســيــاســة  ــتــ الـــطـــبـــيـــة، واســ
الصحية  للتخصصات  التدريب 
المنظومة  جهات  مختلف  ودور 
الصحي.  التدريب  في  الصحية 

وقـــــــرر الـــمـــجـــلـــس تــشــكــيــل أربــــع 
ــرق عــــمــــل لــــرفــــع دراســــــــــة عــن  ــ ــ فـ
طب  فــي  الصحية  التخصصات 
ــة وفــــريــــق لــتــخــصــصــات  ــلـ ــائـ ــعـ الـ
ــالــــة وفـــريـــق  ــبــ ــقــ الـــتـــمـــريـــض والــ
لدراسة مؤهالت الطب الخاص.

بالقيام  المجلس  ويختص 
ــزم لـــضـــمـــان االمـــتـــثـــال  ــلــ بـــمـــا يــ
ــاد الــوطــنــيــة  ــمــ ــتــ لــمــعــايــيــر االعــ
والدولية بشأن التدريب الصحي، 
بهدف  التدريب  نتائج  وتحسين 
العاملين  وتأهيل  إعداد وتطوير 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي مـــع رفــع 
ــم  ــ ــهـ ــ ــم وتـــحـــســـيـــن أدائـ ــهــ ــاءتــ ــفــ كــ
ــا يـــحـــقـــق الـــتـــطـــور  ــمـ الـــمـــهـــنـــي بـ
ــل لـــلـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  ــامــ ــشــ الــ
خالل  من  بالمملكة،  والصحية 
اإلشـــــراف عــلــى إنـــشـــاء ومــتــابــعــة 
وتقويم برامج التدريب وإعدادها 
للحصول على االعتراف الدولي، 
وضع آلية إلصدار الشهادات في 
كــل مــن الــتــخــصــصــات والــبــرامــج 
الصحية الوطنية ووضع معادلة 
ــادات الــمــهــنــيــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــقــــويــــم الـ وتــ
الــمــمــنــوحــة مــــن قـــبـــل الـــبـــرامـــج 

التدريبية المختلفة.
اقتراح  المجلس  يتولى  كما 
مــــــصــــــادر الــــتــــمــــويــــل لـــلـــبـــرامـــج 
ــنــــدرجــــة تــحــت  الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــمــ
الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة بــالــمــمــلــكــة 
ــج تـــدريـــبـــيـــة تــفــي  ــرامــ وإنــــشــــاء بــ
بـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــمـــلـــكـــة بـــنـــاًء 
عــلــى االحـــتـــيـــاجـــات مـــن الــقــوى 
الــعــامــلــة الــصــحــيــة بــشــكــل دوري 
التخطيط  لجنة  لتقارير  طبقًا 
تحقيقًا  االستراتيجي  الصحي 
لــلــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة الــشــامــلــة 
عــــــــالوة عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــان 
التخصصية  الــفــرعــيــة  العلمية 

صحي  أو  طبي  اخــتــصــاص  لكل 
لكل  التدريبية  الــبــرامــج  لــوضــع 

اختصاص.
ــيــــط بــالــمــجــلــس إنـــشـــاء  وأنــ
المتخصصة  التدريبية  البرامج 
و  برنامج  لكل  بالمهام  والــقــيــام 
بمهام  للقيام  عمل  فــرق  تشكيل 
ودراســــــــــات مــتــخــصــصــة وإعــــــداد 
آلية ومعايير المتابعة والتقويم 
ــراف  ــ لــلــبــرامــج الــتــدريــبــيــة واإلشـ
على عمليات المتابعة والتقويم.
ــل الـــمـــجـــلـــس  ــيــ ــكــ ــشــ وتـــــــــم تــ
األعلى  المجلس  رئيس  برئاسة 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  للصحة 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 

الدكتور خالد  من:  كل  وعضوية 
عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي مــمــثــاًل 
عــــن جـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
نــائــبــًا لــلــرئــيــس، الـــدكـــتـــور ولــيــد 
وزارة  عــن  ممثاًل  المانع  خليفة 
التنفيذي  والــرئــيــس  الــصــحــة،  
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدكتور أحمد محمد األنصاري، 
ــيـــذي لـــمـــراكـــز  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
الرعاية الصحية األولية، السيد 
الــنــواخــذة ممثاًل  إبــراهــيــم عــلــي 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  عــن 
لــيــنــا مــحــمــد خنجي  ــتـــورة  الـــدكـ
مــمــثــاًل عـــن جــامــعــة الــبــحــريــن، 
الــحــســن  دالل حــســن  ــتـــورة  الـــدكـ

مــمــثــال عــــن مــســتــشــفــى الــمــلــك 
طبيب   العميد  الجامعي،  حمد 
ممثاًل  عبداهلل  عبدالغفار  خالد 
عن  مستشفى قوة دفاع البحرين، 
الدكتور ناجي علم الدين ممثاًل 
للجراحين  الملكية  الكلية  عــن 
ــن،  الـــدكـــتـــور نــــزار  ــريـ ــحـ ــبـ فــــي الـ
ــال مــمــثــاًل  ــمـ ــوكـ عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـ
عــــن مــــركــــز الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
أزهـــار  الــدكــتــورة  للقلب،  خليفة 
الهيئة  عــن  مــمــثــاًل  نصيب  عــلــي 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، الــدكــتــور 
محمد أمين العوضي ممثاًل عن 

القطاع الصحي الخاص. 

ــة مــي  ــخـ ــيـ ــشـ ــبـــلـــت الـ اســـتـــقـ
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بــنــت 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
الهيئة وفــدًا من  أمــس في مقر 
المهندس  يتقدمه  أوال  مسرح 
ورئيس  الــجــودر  علي  بــن  فهمي 
أحمد  أنـــور  الفنان  أوال  مــســرح 
وذلك للتباحث حول جملة من 
المواضيع المتعلقة بسبل دعم 
الــظــروف  وتسهيل  أوال  مــســرح 
إلى  بــأدائــه،  لالرتقاء  المالئمة 
جــانــب االطــــالع عــلــى مــجــريــات 
الــعــمــل بــمــشــروع بــنــاء مسرح 

أوال االستثماري. 
ــة الـــلـــقـــاء، رحــبــت  ــدايـ فـــي بـ
مشيدة  بــالــوفــد،  الهيئة  رئيسة 
بــالــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مــســرح 
الـــــحـــــراك  تــــطــــويــــر  فــــــي  أوال 
الــثــقــافــي بــشــكــل عـــام والــقــطــاع 
ــل خـــــــاص،  ــكــ ــشــ ــي بــ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
وأشــــــادت بــالــمــواضــيــع الــهــادفــة 
ودورهــا  المسرح  يتناولها  التي 
فـــــي رفـــــــع الـــــوعـــــي بـــالـــقـــضـــايـــا 
مؤكدة  والمجتمعية،  الثقافية 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة دعــــــــم الــــقــــطــــاع 
الــمــســرحــي الــبــحــريــنــي وتــوفــيــر 

اإلمكانيات الالزمة له.   
مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــجــودر 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  بــــدور 
ــار بـــرئـــاســـة الــشــيــخــة مــّي  ــ ــ واآلثـ
ــمــــر مــع  ــثــ ــمــ فــــــي الـــــتـــــواصـــــل الــ
الــمــســارح األهــلــيــة، إلـــى جــانــب 
مـــا تــقــوم بـــه الــهــيــئــة مـــن مــســاع 
ــروف  ــ مـــســـتـــمـــرة لـــتـــحـــســـيـــن ظــ
الـــعـــمـــل الـــمـــســـرحـــي واالرتــــقــــاء 
ــور  ــع الـــفـــنـــان أنـ ــلـ ــوادره، وأطـ ــ ــكـ ــ بـ
الخطط  عــلــى  معاليها  أحــمــد 
والـــــمـــــشـــــاركـــــات الــمــســتــقــبــلــيــة 

للمسرح. 

رئ��ي�����س��ة ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة ت�����س��ي��د ب���دور 
ال��ث��ق��اف��ي ال����ح����راك  ف���ي  اأوال  م�����س��رح 

بعد �سدور المر�سوم الملكي باإن�ساء وت�سكيل المجل�س

رئي�س »االأعلى لل�سحة« يتراأ�س االجتماع االأول لمجل�س الدرا�سات والتخ�س�سات ال�سحية

} جانب من االجتماع.

الــدولــة لــشــؤون أسيا والشرق  أكــدت وزيـــرة 
والــتــنــمــيــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــي  ــ فـ األوســـــــــط 
والــكــومــنــولــث فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة أمــانــدا 
إلــــى مملكة  ــا األولــــــى  ــهـ ــارتـ زيـ أهــمــيــة  مــيــلــنــج 
البحرين، مشيرة إلى تطلعها أن تسهم الزيارة 
إلى  الممتدة  البلدين  بين  الشراكة  تعزيز  في 

أكثر من 200 عام.
على  الرسمي  حسابها  فــي  ميلنج  وقــالــت 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر«: أثبتت 
قــّيــمــة للغاية،  أنــهــا  لــلــبــحــريــن  زيـــارتـــي األولــــى 
عززت شراكتنا، التي استمرت أكثر من 200 عام، 
استمرار  إلى  أتطلع  إنني  اإليجابية،  العالقات 

التعاون والتقدم بشأن التحديات المشتركة.
وأعربت عن سعادتها بلقاء الشيخ سلمان 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  آل خليفة  بن خليفة 

الــوطــنــي لــبــحــث الـــعـــالقـــات االقــتــصــاديــة بين 
االقتصادي  النمو  على  تركزت  والتي  البلدين 
ــا وأهــمــيــة  فـــي الــبــحــريــن مــنــذ جــائــحــة كــــورونــ
اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين المملكة 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  ودول  الــمــتــحــدة 

وفرص االستثمار المستقبلية.
وأضافت أنها التقت مجموعة من الشباب 
الـــبـــحـــريـــنـــي مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
واصفة  والحوكمة  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
المناقشات معهم بالثاقبة حول آمال وتطلعات 

الجيل القادم من القادة.
ــق الـــبـــحـــريـــة  ــرفــ وأشــــــــــارت إلــــــى أهـــمـــيـــة مــ
الــبــحــريــن هـــو أحـــد مفاتيح  الــبــريــطــانــيــة فـــي 
البحرية  القوات  بالتعاون مع  اإلقليمي  األمن 

األخرى.

االأو�س�ط  وال�س�رق  اآ�س�يا  ل�س�وؤون  الدول�ة  وزي�رة 
البريطاني���ة: زيارت���ي للبحري���ن قيم���ة للغاية
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ــارة  ــ ــزيـ ــ ــا قـــــــام الــــقــــطــــان بـ ــمــ كــ
ــنـــى لــمــتــابــعــة  ــة لــمــشــعــر مـ خــــاصــ
الحمالت  على  المخيمات  تسليم 
ــوقـــت  الـ ذات  وفــــــي  ــيـــة.  ــنـ ــبـــحـــريـ الـ
بالبعثة  األمــنــيــة  اللجنة  بــاشــرت 
ــيــــم األســـــــــــــــــاور الــــخــــاصــــة  ــلــ ــتــــســ بــ
البحرينية  لــلــحــمــالت  بــالــحــجــاج 

في مقر البعثة.
واخـــتـــتـــمـــت الـــبـــعـــثـــة بــرنــامــج 
ــارة عـــدد مـــن الــحــمــالت  أمـــس بـــزيـ
البحرينية التي وصلت بعد اكتمال 
عقد الحمالت البحرينية ووصول 

الجميع بالصحة والسالمة.
ــيــــخ الــــقــــطــــان أن  وأكـــــــــد الــــشــ
جميع الحجاج البحرينيين بخير 
ــاك فـــي كل  ــنـ ــة وهـ وصـــحـــة وســـالمـ
يقوم  مختص  طبي  فــريــق  حملة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــلــجــنــة الــطــبــيــة 
بالبعثة للتأكد من سالمة وصحة 
الــــحــــجــــاج واتــــــخــــــاذ اإلجــــــــــــراءات 
أن  كــمــا  األمــــر،  إن تطلب  الــالزمــة 
الجانب  مع  خاصا  تنسيقا  هناك 
مستشفى  مع  بالتعاون  السعودي 
ُوجــدت  لو  السعودي  الطبي  النور 
تـــســـتـــدعـــي  طــــــارئــــــة  حــــــــــاالت  أي 
الــتــدخــل. أيــضــًا هــنــاك ترتيب مع 
الــجــانــب الــســعــودي إلتــمــام الحاج 
بفيروس  إصابته  حــال  في  حجته 

كورونا ال سمح اهلل.
الحمالت  جميع  أن  ــاف  وأضــ
بما  التنظيمية  خططها  لــديــهــا 
التنظيمية  يتوافق مع اإلجراءات 
الفتا  السعودي،  الجانب  قبل  من 
فــتــقــوم  الـــتـــفـــويـــج  أن خـــطـــة  إلـــــى 

ــن قــبــل الــلــجــنــة  عــلــيــهــا الــبــعــثــة مـ
الحمالت  مــع  بالتنسيق  األمــنــيــة 
ــع الــجــانــب  وبــالــتــنــســيــق كـــذلـــك مـ
السعودي، من خالل وضع جدول 
وتوقيت لكل حملة يضمن سالمة 
الــتــفــويــج مـــن مــشــعــر عـــرفـــة إلــى 
مشعر مزدلفة عبر قطار المشاعر 

بكل يسر وبأسرع وقت ممكن.
ــلــــت أمـــــس دفـــعـــة ثــانــيــة  ووصــ
إلى  البحرين  مملكة  حــجــاج  مــن 
مــكــة الــمــكــرمــة عــبــر مـــطـــار جــدة 
الـــدولـــي وســــط إجـــــــراءات مــيــســرة 
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة  ــبـــل الـــسـ مــــن قـ
لخدمة  الجهود  كــل  سخرت  التي 
ــرح بــذلــك  ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن.. صــ
المواسم  حملة  رئيس  أبــل  جاسم 
الحج  بعثة  بجهود  منوها  للحج، 
البحرينية وحرصها على التعاون 
مـــع أصـــحـــاب الـــحـــمـــالت لــخــدمــة 

حجاج المملكة.
األولــى  الدفعة  أن  إلــى  ولفت 
مناسك  أدوا  الحملة  حــجــاج  مــن 
وعــادوا  الفجر  صــالة  بعد  العمرة 
ــي تــم  ــتــ إلــــــى مــــقــــرات اإلقـــــامـــــة الــ
قريبة  مسافة  على  لهم  توفيرها 
مشعر  في  المملكة  مخيمات  من 
منى، وأنه مع اكتمال وصول جميع 
الدفعات تم تخصيص 5 أتوبيسات 
مؤجرة من شركة سابتكو العريقة 

لنقل الحجاج ألداء المناسك.
وأوضــــــــــــــح أنـــــــــه تـــــــم افــــتــــتــــاح 
البرنامج العام بعد صالة المغرب 
ــم الــفــقــرات ألداء  أمـــس وشــــرح أهـ
ــات  ــدمــ ــاســــك وتــــوضــــيــــح خــ ــنــ ــمــ الــ

الحرم  فــي  الــصــالة  وآلــيــة  الفندق 
لمن يحب، كما تم استضافة أحد 
مشايخ المملكة العربية السعودية 

في محاضرة بعد صالة العشاء.
مــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة أوضــــــــح 
مــحــســن جــعــفــر لــطــف اهلل رئــيــس 
لــجــنــة الـــمـــواصـــالت بــبــعــثــة الــحــج 
المواصالت  لجنة  دور  البحرينية 
فــــي الـــبـــعـــثـــة، والـــــــذي يـــقـــوم عــلــى 
ــاء  ــع أعــــضــ ــيـ ــمـ ــيــــب خــــــــروج جـ تــــرتــ
الــلــجــان الــعــامــلــة فــي الــبــعــثــة إلــى 
أجل  مــن  بسالسة  عملهم  مــواقــع 
أن  مضيفًا  مهامهم،  إنجاز  سرعة 
الــلــجــنــة تــتــابــع مــســألــة اســتــخــراج 
ــارات إلـــى  ــيــ ــاريـــح دخــــــول الــــســ تـــصـ
الـــمـــشـــاعـــر الـــمـــقـــدســـة لــلــحــمــالت 
اللجنة  مع  بالتنسيق  البحرينية 

األمنية بالبعثة.
أصـــحـــاب  اهلل  لـــطـــف  ودعــــــــا   
سرعة  إلـــى  البحرينية  الــحــمــالت 
الــتــواصــل مــع الــبــعــثــة الســتــخــراج 
ــة  ــاصـ ــح األمــــنــــيــــة الـــخـ ــاريــ ــصــ ــتــ الــ
ــم لــــدخــــول الــمــشــاعــر  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــسـ بـ
إلنجاز المهمة في الوقت المحدد 

لها من دون تأخير.
ــة  ــنـ ــجـ كــــــمــــــا حــــــــث رئـــــــيـــــــس لـ
ــــالت جـــمـــيـــع الـــحـــمـــالت  ــواصـ ــ ــمـ ــ الـ
االلــتــزام  ضـــرورة  على  البحرينية 
المكرمة  مكة  في  السير  بقوانين 
والــمــشــاعــر الــمــقــدســة مـــن خــالل 
مـــــراعـــــاة ارتــــــــــداء حـــــــزام األمـــــــان، 
والـــتـــقـــيـــد بـــالـــســـرعـــة الـــمـــحـــددة 
ــة،  ــروريـ ــمـ ــوارع واإلشـــــــــارات الـ ــشـ ــلـ لـ
عند  األبيض  الخط  تعدي  وعــدم 

المرور، ليكون موسم حج  إشــارات 
مميزا خاليا من المخالفات.

ــام وجــــــه الــســيــد  ــتــ ــخــ وفــــــي الــ
مــحــســن جــعــفــر لــطــف اهلل رســالــة 
ــر إلـــــــــى جــــمــــيــــع الــــحــــمــــالت  ــ ــكـ ــ شـ
ــم عــــــلــــــى االلـــــــــتـــــــــزام  ــ ــهــ ــ ــرصــ ــ ــحــ ــ لــ
ــادرة عـــن بعثة  الــــصــ بــالــتــعــلــيــمــات 
مملكة البحرين، وتقيدهم جميعًا 
باألنظمة المرورية وقوانين السير 

والسالمة.
وكانت بعثة الحج البحرينية 
الرسمية قد قامت بتوجيهات من 
قبل جاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
وبمتابعة من قبل صاحب السمو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 

مجلس الـــوزراء، وإشــراف د نواف 
الــمــعــاودة وزيــر العدل  بــن محمد 
ــاف  ــ ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
ــلـــيـــا لــلــحــج  ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـ رئــ
والـــعـــمـــرة، بــجــولــة مــيــدانــيــة في 
على  للوقوف  المقدسة  المشاعر 
سيتم  الــتــي  المخيمات  جــاهــزيــة 
ال سيما  فيها،  الحجاج  استقبال 
مـــن حــيــث الــســالمــة والــخــدمــات 
الحملة  تعاقدت  حيث  المتوفرة، 
مع مؤسسة جنوب آسيا للطوافة 
ــات الـــمـــشـــاعـــر  ــمـ ــيـ لـــتـــجـــهـــيـــز مـــخـ
بأفضل الخدمات التي توفر سبل 
واألمـــن لحجاج بيت اهلل  الــراحــة 

الحرام.
ــج  ــحــ كـــــمـــــا تــــــقــــــوم بــــعــــثــــة الــ
فضيلة  رأســهــا  وعــلــى  البحرينية 

الـــشـــيـــخ عــــدنــــان الـــقـــطـــان رئــيــس 
طاهر  محمد  والــدكــتــور  الــبــعــثــة، 
ــيــــس الــبــعــثــة  ــب رئــ ــائــ ــان نــ ــقــــطــ الــ
ــان الـــعـــامـــلـــة فــي  ــلـــجـ بــمــتــابــعــة الـ
الــبــعــثــة بـــصـــورة دوريــــــة والـــنـــزول 
للتأكد  وذلــــك  مــعــهــم،  الــمــيــدانــي 
مــــن جـــمـــيـــع اشــــتــــراطــــات األمــــن 
والــســالمــة فــي مــبــانــي الــحــمــالت، 
والعمل على توفير كل اإلجراءات 
يتفق  بما  للحمالت  التنظيمية 
ــيـــن وأنـــظـــمـــة الــمــمــلــكــة  مــــع قـــوانـ

العربية السعودية.
بـــدوره ثمن نــواف بــن محمد 
الــمــعــاودة، وزيـــر الــعــدل والــشــؤون 
اإلســالمــيــة واألوقــــاف، مــا تقدمه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

سعود، في خدمة ضيوف الرحمن 
لضمان راحة وسالمة حجاج بيت 
اهلل الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل 

يسر وسكينة.
بعثة  أن  إلــــى  الـــوزيـــر  ــار  ــ وأشــ
مملكة البحرين للحج استكملت 
الــحــج من  كــل متطلبات حــمــالت 
ومــزدلــفــة،  وعــرفــة  منى  مخيمات 
مــشــيــًدا بــالــجــهــود الــمــبــذولــة من 
قبل بعثة مملكة البحرين للحج 
مملكة  حــجــاج  خــدمــة  فــي سبيل 
الــبــحــريــن واالرتـــقـــاء بــالــخــدمــات 
البعثة  دور  عــن  فــضــاًل  المقدمة، 
ــع الـــجـــهـــات ذات  ــي الــتــنــســيــق مـ فـ
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــة فــ ــعـــالقـ الـ
والــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

الشقيقة.

و�صول جميع الحمالت البحرينية اإلى مكة المكرمة
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كتب أحمد عبداحلميد:

الشيخ  فضيلة  بــرئــاســة  البحرينية  الــحــج  بعثة  إدارة  قــامــت 
الطبية  باللجنة  الخاصة  الــعــيــادة  بتفقد  أمــس  القطان  عــدنــان 
المستلزمات  جميع  تــوفــر  مــن  والــتــأكــد  البحرينية  الــحــج  ببعثة 

الصحية الالزمة للحجاج في المشاعر المقدسة.

كـــشـــف الـــمـــهـــنـــدس وائــــــل بــن 
ــؤون  ــ ــر الـــــمـــــبـــــارك وزيـــــــــر شــ ــ ــاصـ ــ نـ
الـــبـــلـــديـــات والــــــزراعــــــة عــــن قـــرب 
ــروع تــوســعــة  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ االنــــتــــهــــاء مـ
فــي منطقة  الــبــيــطــري  الــمــحــجــر 
أن مــشــروع توسعة  مــؤكــداَ  بــــوري، 
ــبــــر مـــن  ــتــ ــعــ الــــمــــحــــجــــر الـــــــــــذي يــ
للوزارة  االستراتيجية  المشاريع 
يأتي ضمن العمل على استكمال 
تهيئة  فــي  تسهم  التي  الــمــبــادرات 
األمــن  لمشاريع  التحتية  البنية 

الغذائي.
وقــال الــمــبــارك خــالل تفقده 
مشروع توسعة المحجر البيطري 
ــوري أن نــســبــة انــجــاز  ــ بــمــنــطــقــة بـ
مشروع التوسعة بلغت 83%، مشيرًا 
الى أنه من المؤمل االنتهاء منه 
في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار المبارك الى أن توسعة 
في  ستسهم  الــبــيــطــري  المحجر 
ــراءات الــرقــابــيــة مما  ــ ســرعــة اإلجــ
عملية  عــلــى  ــًا  ــابـ ايـــجـ ســيــنــعــكــس 
المخصصة  الـــمـــواشـــي  اســـتـــيـــراد 
ــيــــة، مـــشـــيـــدًا فــي  ــتــــربــ ــلـــذبـــح والــ لـ
الوقت ذاته بتعاون المربين وتجار 
مع  اللحوم  ومستوردي  المواشي 

الوزارة.

وأكد أن هذه التوسعة ستسهم 
فـــي زيـــــادة الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة 
من  رأس   3000 بمقدار  للمحجر 
االستيراد  حجم  ليواكب  األغــنــام 
في  خصوصا  للمواشي،  المطرد 
مــواســم عــيــد األضــحــى الــمــبــارك 

وشهر رمضان الكريم.
مــــشــــروع  أن  الــــــوزيــــــر  وبـــــّيـــــن 
الـــتـــوســـعـــة لــلــمــحــجــر الــبــيــطــري 
ــدة مـــــراحـــــل، حــيــث  ــ ــلـــى عــ ــتـــم عـ يـ
المرحلة  فــي  الــبــنــاء  مــســاحــة  إن 
متر  االف   4 حــولــي  تبلغ  ــى  األولــ
مـــربـــع، ســيــتــبــعــهــا مـــراحـــل أخـــرى 
تطويرية تصب في رفع المخزون 
مملكة  في  للغذاء  االستراتيجي 

البحرين.
قائال:  المبارك  الوزير  وتابع 
إن »المحجر البيطري هو الموقع 
ــراض  االســــاســــي لــلــتــصــدي لـــأمـ
الــمــعــديــة والـــســـاريـــة والــمــتــنــاقــلــة 
لــلــحــدود وذلـــك حماية  والــعــابــرة 
ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــصـــحـــة  ــثــ ــلــ لــ
ــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــة فــ ــامـ ــعـ الـ
الحيوانية  الــرقــابــة  إدارة  أن  كــمــا 
ــبــــاء  مـــمـــثـــلـــة بـــــكـــــوادرهـــــا مـــــن أطــ
وفنيين بيطريين تقوم بالتشديد 
خالل  المنافذ  فــي  الــرقــابــة  على 

المواسم التي يزيد فيها استيراد 
ــي الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــذبــح  ــواشــ ــمــ الــ
بأنواعها  الــلــحــوم  الـــى  بــاإلضــافــة 

الحمراء والبيضاء«.
ــا أشـــــــاد الـــــوزيـــــر بــجــهــود  ــمـ كـ
فــي  ــا  ــهــ ــاونــ ــعــ وتــ ــال  ــ ــغــ ــ األشــ وزارة 
ــمـــشـــروع  ــذا الـ ــ تــهــيــئــة وإنـــــشـــــاء هــ
االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــمـــهـــم، والــــذي 
في  المهمة  الــركــائــز  أحـــد  يعتبر 
ويسهم  الحيوانية  الــثــروة  مجال 
الصحي  األمـــن  فــي  فــاعــل  بشكل 
وتأمين  اللحوم  بتجارة  المتعلق 

الغذاء.
وخالل الزيارة التفقدية، قدم 
الحيوانية  لــلــثــروة  الـــــوزارة  وكــيــل 
ــور خــــالــــد احــــمــــد حــســن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مـــوجـــزا عـــن تــصــامــيــم الــمــشــروع 
وحجم العمل المنجز في توسعة 

المحجر البيطري.
كــــمــــا اطـــــلـــــع الـــــــوزيـــــــر عــلــى 
ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ إدارة  اســـــــتـــــــعـــــــدادات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة وقــــســــم الـــمـــحـــاجـــر 
ــي  ــاحــ ــيـــطـــريـــة لـــمـــوســـم االضــ ــبـ الـ
هـــذا الـــعـــام، حــيــث تــم اســتــعــراض 
ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ اجـــــــــــــــراءات الــــحــــجــــر والـ
المنافذ  فــي  المتبعة  البيطرية 

وداخل المحجر البيطري.

} وائل المبارك خالل زيارته التفقدية.
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ب�����وري والن���ت���ه���اء ال�����س��ه��ر ال���ق���ادم

نـــّظـــمـــت مـــؤســـســـة الــــمــــبــــّرة الــخــلــيــفــيــة 
التاسعة  الدفعة  تخريج  بمناسبة  احتفااًل 
الــدراســيــة،  للمنح  رايـــات  برنامج  طلبة  مــن 
والذي بلغ عددهم 26 خريًجا من مختلف 
الــمــطــلــوبــة فــي ســـوق العمل،  الــتــخــصــصــات 
البرمجيات  وهــنــدســة  الــمــعــلــومــات  كتقنية 
والهندسة من جامعة البحرين وبوليتكنك 
سمو  بحضور  المناسبة  وأقيمت  البحرين. 
رئيس  خليفة  آل  خــالــد  بنت  زيــن  الشيخة 
الخليفية،  الــمــبــّرة  مؤسسة  أمــنــاء  مجلس 
اإلداري  والطاقم  األمــنــاء،  مجلس  وأعضاء 

بالمؤسسة.
وتم اإلشادة بجهود الطلبة الخريجين، 
باإلضافة  الجامعي  تعليمهم  أكملوا  الذين 
الــعــمــل التي  الـــــدورات وورش  إلـــى عـــدد مــن 
تــمــحــورت حـــول مــواضــيــع ومـــهـــارات رقمية 
الوظيفي  ــداد  اإلعـ مــهــارات  ومنها  متنوعة، 
واالستعداد لمتغيرات المستقبل. وقد رّكزت 

بالنفس  الثقة  تعزيز  على  أيــًضــا  الــــدورات 
وتطوير  تنمية  على  عـــالوة  ــذات،  الــ وتــأكــيــد 
مع  والــتــواصــل  واإلدارة  الــخــطــابــة  مـــهـــارات 
وقد  اإلنجليزية.  اللغة  ومــهــارات  اآلخــريــن، 
الطلبة  تجهيز  فــي  الـــــدورات  هـــذه  أســهــمــت 
وتــأديــة  العمل  بــســوق  لاللتحاق  وإعــدادهــم 
األدوار والمسؤوليات الوظيفية بكل فاعلية. 
تشجيع  الخليفية  المبّرة  مؤسسة  وتابعت 
الطلبة على التفّوق والتمّيز في التحصيل 
الــعــلــمــي مـــن خــــالل تــوفــيــر حـــوافـــز مــالــيــة 

شهرية.
بنت خالد  زيــن  الشيخة  وأعــربــت سمو 
أمـــنـــاء مؤسسة  مــجــلــس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
بنجاح  سرورها  بالغ  عن  الخليفية،  المبّرة 
وتفّوق الطلبة المنتسبين إلى برنامج رايات 
للمنح الدراسية. وأكدت دور الخريجين في 
تحقيق رؤى وأهداف المؤسسة إلعداد جيل 
شبابي ُمثقف وقادر على التمّيز في مختلف 

مجاالت العمل. وأضافت قائلة: »لدينا ثقة 
كبيرة بإمكانيات وقدرات الطلبة الخريجين 
ــة،  ــيـ ضــمــن بـــرنـــامـــج رايــــــات لــلــمــنــح الـــدراسـ
ــز حــرصــنــا عــلــى مــنــحــهــم أفــضــل  ــ ــرّك ــ وقــــد َت
ليباشروا  المهارات  للتعّلم وتطوير  الفرص 
مسيرتهم المهنية بكفاءة وجاهزية. وأثبت 
خريجو المؤسسة جدارتهم وتميزهم، حيث 
ــوق الــعــمــل بــكــل ســهــولــة بــجــانــب  ــوا ســ ــلـ دخـ
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى جــــوائــــز عـــلـــى الــمــســتــوى 
المحلي واإلقليمي. ونحن نهنئهم على هذا 
جهودهم  متابعة  على  ونشجعهم  الــنــجــاح 

المتميزة لرفع راية الوطن عالًيا«.
ــم تــكــريــم  ــل، تــ ــفـ ــحـ وفـــــي خـــتـــام هـــــذا الـ
الطلبة الخريجين والتقاط صورة تذكارية 
بنت خالد  زين  الشيخة  تجمعهم مع سمو 
آل خليفة وأعضاء مجلس األمناء والطاقم 

اإلداري لمؤسسة المبرة الخليفية.
وانـــطـــالقـــًا مـــن الــقــيــم األســاســيــة الــتــي 

ُتركز عليها مؤسسة المبّرة الخليفية، والتي 
من بينها »العطاء سمة اإلنسان المخلص«، 
الطلبة  وعـــي  تــعــزيــز  عــلــى  الــمــؤســســة  تعمل 
بــأهــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي وتــنــمــيــة حس 
االنــتــمــاء لــلــوطــن. وُتــطــلــب 30 ســاعــة عمل 
تطوعي خالل السنة الدراسية من كل طالب 
مــلــتــحــق بــالــبــرنــامــج. وشـــــارك الــطــلــبــة في 
فئات  وتستهدف  ومبادرات متعددة  فعاليات 
مختلفة من المجتمع، ومن بينها فعاليات 
ُموجهة إلى ذوي الهمم واأليتام، وقد شارك 
الطلبة أيًضا في تنظيم لقاء ترفيهي لفئات 
الــبــحــريــنــي. وتــعــد مؤسسة  مـــن الــمــجــتــمــع 
الثانية  ــرة  األســ بــمــثــابــة  الخليفية  الــمــبــّرة 
المعنوي  الــدعــم  لهم  تــقــّدم  حيث  للطلبة، 
بــإعــدادهــم لــســوق العمل، مــن خالل  وتــقــوم 
والمؤسسات  الشركات  من  عدد  مع  تعاونها 
لــتــوفــيــر الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي لــلــطــلــبــة وفــًقــا 

لتخصصاتهم األكاديمية.

} جانب من احتفال المؤسسة.

»ال����م����ب����ّرة ال���خ���ل���ي���ف���ي���ة« ت��ح��ت��ف��ي ب��خ��ري��ج��ي
ب����رن����ام����ج راي�����������ات ل���ل���م���ن���ح ال����درا�����س����ي����ة
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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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االهتمام بكبار السن ورعاية الوالدين جزء من رد 
الجميل وواجب وليس تكرما، ورعاية المسنين تتطلب 
العطف، فقد  المهارات ممزوجة بقدر كبير من  بعض 
باختالف  إليها  يحتاجون  التي  الرعاية  أنــواع  تختلف 

أوضاعهم الصحية وقدراتهم وأعمارهم.
األمــر  العمر،  آلخــر  جــيــدة  بصحة  يتمتع  البعض 
ــى دعــمــنــا  ــ ــر ويـــحـــتـــاج إلـ ــ ــذي ال يـــتـــوافـــر لــمــســن آخـ ــ الــ
ــم بــهــا وأبـــرزهـــا  ــركــ ومــســانــدتــنــا مـــن عــــدة جـــوانـــب اذكــ
والعناية  المنزل  في  الحركة  من  األساسية  الحاجات 
الشخصية والتذكير بمواعيده، ثم الحاجات الصحية 
الشاملة،  الطبية  والعناية  بانتظام  الطبيب  زيــارة  من 
تواصل  على  المسن  يبقى  أن  االجتماعية  والحاجات 
مـــع اصــدقــائــه وجــيــرانــه بــشــكــل دوري لــخــلــق جـــو من 

المتعة مفعم بالحب والود.
ــم يـــأتـــي جـــانـــب الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة؛ ضـــــرورة  ثــ
على  ليحافظ  المنزل  في  الغذائي  بنظامه  االهتمام 
المزمنة  األمــراض  يعانون من بعض  فأغلبهم  صحته 
مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول، فتنظيم 
ــذاء لـــه دور كــبــيــر فـــي ضــبــط جــمــيــع مـــا ســبــق مع  ــغـ الـ
ببطء  كانت  لو  حتى  والمشي  الحركة  على  المواظبة 

وحثهم على شرب السوائل بكمية كافية.
ضـــــرورة زيـــــادة الـــوعـــي مـــن جــانــب األبـــنـــاء لبعض 
التي قد يعاني منها  المشاكل المصاحبة للشيخوخة 
كالنسيان  الــذاكــرة  مشاكل  مثل  المسنين  مــن  الكثير 
الطبيب  استشارة  يجب  لذا  والتركيز  االنتباه  وضعف 

لتجنب تأخر الحالة.
معظم العائالت في مجتمعاتنا تقوم برعاية االباء 
بأنفسهم وهو ما يعرف بالرعاية المنزلية وهذا يؤمن 
والقرب  بهم  واالستئناس  عائالتهم  مع  وجودهم  لهم 
من المعارف لتمضية وقت ممتع. احرصوا على ذلك 
ــي لصعوبة  ــ ــدور االرضـ ــ الـ فـــي  تــكــون غــرفــهــم  أن  وعــلــى 
الــدرج عليهم بشكل يومي، فقد يعاني بعضهم  صعود 
المنزل  بتهوية  جيدا  اهتموا  المفاصل،  أمـــراض  مــن 
وتعرضهم للشمس بشكل يومي واللجوء إلى خبراتهم 

الحياتية فإنهم يملكون تجربة كبيرة في الحياة.
»َوَقــَضــى  تعالى:  وإيــاكــم بقوله  اذكــر نفسي  واخــيــرا 
َيْبُلَغنَّ  ا  ِإمَّ ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  أاَلَّ  َك  َربُّ
َواَل  ُهَمآ ُأفٍّ  لَّ َتُقل  أَْو ِكاَلُهَما َفاَل  أََحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعنَدَك 

ُهَما َقْوال كريمًا«. َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ

في بيتنا م�سن  
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�شتئ�شال ورم حميد بحجم ن�شف كيلو لفتاة ع�شرينية
وفريقها  سعد  آل  خليفة  سهير  الــدكــتــورة  نجحت 
الجراحي الذي يضم الدكتورة دينا السباعي باستئصال 
من  تــعــانــي  كــانــت  فــتــاة عشرينية  ثـــدي  مــن  ورم حميد 
تضخم كبير في أحد ثدييها. بدأت المريضة تشكو من 
يزداد  الحجم  وكــان  أشهر  الثدي منذ ستة  تضخم في 
هذه  الطبيعي. خــالل  أضــعــاف صــدرهــا   3 أصبح  حتى 
استقرت  حتى  عــيــادات  عــدة  المريضة  راجــعــت  الفترة 
في عيادة الدكتورة سهير، حيث تم تشخيصها باألشعة 
والعينة أنها تعاني من ورم حميد بحجم 20 في 15 سم. 
وقد تمت مناقشة الحالة مع المريضة واستئصال الورم 
نصف  المستأصل  الــورم  وزن  وكــان  تجميلية،  بطريقة 
النادرة  الحاالت  من  والــوزن  الحجم  هــذا  ويعتبر  كيلو 

لهذا النوع من األورام، وقد تكللت العملية بالنجاح.
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يــتــعــرض الــجــهــاز الــبــولــي 
لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــــن األمــــــــــــــراض 
ــة  ــطــ ــيــ ــســ ــبــ والـــــــمـــــــشـــــــكـــــــالت الــ
ــدة، وقـــــــــد تـــنـــوعـــت  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــــــوســـــــائـــــــل الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
والــعــالجــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــة 
الطبية المثلى لهذه الحاالت، 
ومن بين التطورات التقنية في 
هذا المجال المناظير خاصة 
في جراحات المسالك البولية 
الـــمـــســـالـــك  مــــشــــكــــالت  إن  إذ 
ــثـــر  ــة واحــــــــــدة مـــــن أكـ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
األمراض شيوعًا وتنوعًا حيث 
تـــشـــمـــل تـــضـــخـــم الـــبـــروســـتـــاتـــا 
والتهابات المسالك وحصوات 
ــثـــل تــلــك  الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــا، ومـ
خبرات  الــى  تحتاج  األمــــراض 
تشخيصية  ووســـائـــل  مــتــمــيــزة 
في  تساعد  متقدمة  وعالجية 
ــم عـــن الــمــريــض  تــخــفــيــف األلــ
بدقة وسرعة وأمان. أحدث ما 
المنظار  اآلن  استخدامه  يتم 
المرن الذي احدث طفرة وأدى 
إلــــى تـــطـــور كــبــيــر فـــي الـــعـــالج. 
لــــــذا حـــــــاور الـــخـــلـــيـــج الــطــبــي 
طبيب  شــرف  محمود  الدكتور 
جـــراحـــة ومــنــاظــيــر الــمــســالــك 
الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة والــعــقــم 
كير  برايم  بمركز  الرجل  عند 
الجديد  على  لنتعرف  الطبي 
في جراحات المسالك البولية 

وما يخص صحة الرجل.
- فـــيـــَم يــســتــخــدم مــنــظــار 

الحالب المرن؟
ســـاهـــم اســـتـــخـــدام مــنــظــار 
ــاد  الــــحــــالــــب الــــمــــرن فــــي ايـــجـ
للمشاكل  الحلول  مــن  الكثير 
مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  المعقدة 

أو  في السابق دون حل جذري 
بالتدخالت  حلها  يمكن  كـــان 
لها  تكون  قــد  التي  الجراحية 

بعض السلبيات.
ــــن تـــكـــســـيـــر  ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــــاآلن يـ
ــبـــر الــحــصــوات  واســـتـــخـــراج أكـ
ــــى  ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة فــــــــــي الـ
الليزر  باستخدام  والحالبين 
عــــن طـــريـــق مـــنـــظـــار الــحــالــب 
الــمــرن ومــنــظــار الــكــلــى )بـــدون 
الشق الجراحي( وبأقصر فترة 
اســتــشــفــاء وأقــــل درجــــة لــألــم 

بالنسبة للمريض.
كذلك يمكن تفريغ بعض 
على  الضاغطة  الكلى  أكــيــاس 
أعـــلـــى الــحــالــب وعـــلـــى حــوض 
الكلى؛ والمسببة آلالم مزمنة 
عـــالج نهائي  ــدون  بــ لــلــمــريــض 
وذلــــك بــاســتــخــدام الــلــيــزر عن 
المرن  الحالب  منظار  طريق 

ايضا.
ــذه الـــنـــواحـــي  ــهـ ويــــضــــاف لـ
الحالب  منظار  ان  العالجية 
في  اســتــخــدامــه  يمكن  الــمــرن 
ــانـــب الــتــشــخــيــصــي فــأنــه  ــجـ الـ
عـــيـــن الــــجــــراح بــــداخــــل جــســم 
وتشخيص  لتقييم  الــمــريــض 
تــحــتــاج  الـــتـــي  األورام  بـــعـــض 
ــــك ســـــــــواء فـــــي الـــحـــالـــب  ــذلـ ــ لـ
فــي  أو  الـــكـــلـــى  ــوض  ــ حـ فــــي  أو 
ــلـــى مــــع امــكــانــيــة  ــكـ كـــــــؤوس الـ
الــالزمــة إلجــراء  العينات  أخــذ 
التحليل الخلوي بالمختبرات 

المختصة بذلك.
- مــتــى يــحــتــاج الــمــريــض 
ــادة الــمــســالــك  ــيــ ــى زيـــــــارة عــ ــ الـ
ــود  ــ الـــبـــولـــيـــة لـــتـــشـــخـــيـــص وجـ
أو  حصوات بالكلى والحالبين 

استبعادها؟
يوجد الكثير من العالمات 
ــي تــنــبــه الـــمـــريـــض بــذلــك  ــتـ الـ
بأحد  ألــم شديد  وجــود  ومنها 
ــم، مــصــاحــبــا  ــســ ــجــ جـــانـــبـــي الــ
حرقان  مع  القيء  او  للغثيان 
احمرار  وجــود  أو  التبول  أثناء 
بـــالـــبـــول،  دم  او  ــول  ــ ــبـ ــ الـ لــــــون 
وكذلك اذا صاحب ذلك ارتفاع 
في درجــة حــرارة الجسم ففي 
سرعة  يتوجب  اللحظات  هذه 
زيــــــــــارة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــخـــتـــص 

إلجراء الفحوصات الالزمة.
وعـــــن الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة 
ــنــــاك  ــهــ لــــصــــحــــة الـــــــــرجـــــــــل، فــ
اســتــخــدام الــطــاقــة الــمــوجــودة 
فـــي بــخــار الـــمـــاء وبــاســتــخــدام 
الــمــنــظــار بـــــدون جـــراحـــة ومــا 
ــــالج  ــعـ ــ لـ  REZUM يـــــســـــمـــــى 
للبروستاتا  الحميد  التضخم 
الصغيرة  األحجام  وخصوصا 
والـــغـــيـــر مــلــحــوظــة وتــظــهــرهــا 
الوقت  نفس  وفي  الفحوصات 
ــبـــة ألعـــــــــــراض مـــزعـــجـــة  ــبـ مـــسـ
ــاء وبــعــد  ــنــ لــلــمــريــض قــبــل وأثــ
يتم  بسيط  إجــراء  في  التبول 

في خالل 15 دقيقة.
- مــا مـــدى تــأثــيــر فــيــروس 
الجنسية  الصحة  على  كورونا 

عند الرجال؟
بــالــنــســبــة لــصــحــة الــرجــل 
فيروس  وجـــود  ومــع  الجنسية 
ابحاث حديثة  كورونا فظهرت 
ــة  ــرديــ ــطــ ــت الــــعــــالقــــة الــ ــتــ ــبــ أثــ
درجـــة اإلصــابــة بفيروس  بــيــن 
الـــــكـــــورونـــــا ودرجــــــــــة الـــتـــأثـــيـــر 
ــلـــى الـــــقـــــدرة عــلــى  الـــســـلـــبـــي عـ
الجنسية  والصحة  االنتصاب 

درجــــة  زادت  فــكــلــمــا  ــلـــرجـــل؛  لـ
ــر الـــرجـــل  ــأثـ اإلصــــابــــة كــلــمــا تـ
وهــذا  الجنسية  الــنــاحــيــة  مــن 
ألســــبــــاب مــــتــــعــــددة وبــالــطــبــع 
للمتقدمين  الــســلــبــي  الــتــأثــر 
فـــي الـــســـن أكـــثـــر وضـــوحـــا من 

الشباب.
هـــذا  أن  ــر  ــشـ ــبـ ــمـ الـ ولــــكــــن 
ــر الــــســــلــــبــــي يــــذهــــب  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــدريـــجـــيـــا بـــعـــد الـــشـــفـــاء ومـــع 
ــائــــل الــمــخــتــلــفــة  وجــــــود الــــوســ
إليجاد الحلول لهذه المشكلة 
عند طبيب المسالك البولية.

ــة لــلــتــأثــيــر  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ أمـــــــا بـ
الــســلــبــي لــمــصــل كـــورونـــا على 
ــيـــة لـــلـــرجـــل  ــنـــسـ الــــــقــــــدرة الـــجـ
ــل عـــــــن عــــالقــــة  ــ ــيـ ــ ــل مـــــــا قـ ــ ــكـ ــ فـ
الرجل  قـــدرة  بــتــراجــع  المصل 
الجنسية خال من المصداقية 
يقلل  كــورونــا  مصل  فبالعكس 
من اإلصابة بالفيروس وحتى 
تـــكـــون  اإلصـــــابـــــة  حــــدثــــت  اذا 
أقل  وخــطــورة  بسيطة  بــدرجــة 
السلبي  التأثير  يقل  وبالتالي 

على االنتصاب عند الرجال.
فــي  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ هــــــو  مــــــا   -
ــات الـــضـــعـــف الــجــنــســي  عــــالجــ
للرجال وكيف تتم مساعدتهم؟
هــــــــنــــــــاك الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الـــعـــالجـــات الــمــخــتــلــفــة لــهــذا 
مـــن مختلف  بـــدايـــة  ــغـــرض،  الـ
العوامل  انــتــظــام  بعد  األدويــــة 
الجنسي  للضعف  المصاحبة 
لــلــرجــل مـــن تــقــلــيــل الــضــغــط 
ــتــــوتــــر الـــعـــصـــبـــي وانـــتـــظـــام  والــ
نسبة السكر في الدم، والتوقف 
نسبة  وتقليل  الــتــدخــيــن،  عــن 
بالدم  التستوستيرون  هرمون 

بدرجة كافية.
الموجات  استخدام  يمكن 
على  الموضوعية  التصادمية 
ولها  للرجل،  الــذكــري  العضو 
نــتــائــج فــعــالــة مـــع الــعــالجــات 

األخرى.
والــتــحــامــيــل الــمــوضــوعــيــة 
ــول  ــبــ عــــــن طـــــريـــــق مـــــجـــــرى الــ
فــهــي االخــــــرى تـــحـــدث نــتــائــج 
للحقن  وبــالــنــســبــة  ايــجــابــيــة، 
الذكري  العضو  في  الموضعي 
للرجل فهناك ادوية وتركيبات 
يــتــم حــقــنــهــا بــعــد تــوضــيــحــهــا 
ــريـــض لـــيـــقـــوم بــالــحــقــن  ــمـ ــلـ لـ
بنفسه اذا تطلب األمر لذلك.

أما عن الدعامات الالزمة 
جديد  فهناك  الــغــرض،  لهذا 
فــــي أنــــــــواع الــــدعــــامــــات وفـــي 
العضو  فــي  تركيبها  طــريــقــة 
الــــذكــــري لــلــرجــل بــعــد اتــبــاع 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــات وااللـــــــتـــــــزام 
بالتعليمات المطلوبة لنجاح 

هــــذه الـــدعـــامـــات والـــتـــي من 
مكانها  في  تبقى  أن  الممكن 
مــشــاكــل  دون  ــاة  ــيـ الـــحـ مـــــدى 
يــشــعــر بحياة  الـــرجـــل  ويــظــل 

جنسية سعيدة طول العمر.
ــة  ــحــ ــلــــصــ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــ
االنــجــابــيــة يــمــكــن اســتــخــدام 
في  الجراحي  الميكروسكوب 
القليل  أقـــل  عــلــى  الــحــصــول 
المنوية  الحيوانات  عــدد  من 
ــراء جــراحــي يــتــم فيه  فــي اجــ
اســــتــــكــــشــــاف جــــيــــد لــنــســيــج 
ــذ  الــخــصــيــتــيــن لـــلـــرجـــل، واخـ
النسيج  مــن  متفرقة  عينات 
األكــثــر جــــودة كــمــا هــو ظاهر 
بـــاســـتـــخـــدام الــمــيــكــروســكــوب 
لـــزيـــادة احــتــمــالــيــة الــحــصــول 
ــة  ــويــ ــنــ ــى حـــــــيـــــــوانـــــــات مــ ــ ــلــ ــ عــ
قـــدرة  مـــن  لــهــا  بــمــا  تستطيع 
رحلة  استكمال  على  وجـــودة 
الـــحـــقـــن الـــمـــجـــهـــري بــنــجــاح 

بإذن اهلل.

التشوهات  من  والمهبل  الفرج  تشوهات  تعتبر 
ــادرة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن تــعــتــبــر الــتــشــوهــات في  ــنــ الــ
وهناك  حــدوثــا،  األكــثــر  والشفرتين  المهبل  غــشــاء 
الــعــديــد مــن الــنــســاء الــالتــي تــلــجــأ إلـــى االســتــشــارة 
الطبية من أجل الحصول على عالج حيث أصبحت 
االهتمام،  محل  الكثير  عند  التجميلية  الجراحات 
ولــكــن ال يــــزال الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء أيــضــا يــعــانــون 
التشوهات  معظم  بـــأن  الــمــعــروف  غــيــر  مــن  بصمت 
الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها بكل سهولة 
الــدكــتــورة فضيلة سليمان  مــع  الــتــالــي  الــحــوار  فــي 
النجار استشاري أمراض النساء والوالدة بمستشفى 
الــكــنــدي ســنــتــعــرف عــلــى كــل مــا يــخــص الــتــشــوهــات 

المهبلية. 
االكثر  والشفرتين  المهبل  غشاء  فــي  تشوهات 
إلى  تلجأ  التي  النساء  من  العديد  وهناك  حدوثا، 
الــحــصــول على عالج  أجــل  مــن  الطبية  االســتــشــارة 
الكثير  عند  التجميلية  الجراحات  أصبحت  حيث 
النساء  مــن  الكثير  يـــزال  ال  ولــكــن  االهــتــمــام،  محل 
أيضا يعانون بصمت، ومن غير المعروف أن معظم 
التشوهات الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها 
بكل سهولة. في الحوار التالي مع الدكتورة فضيلة 
والــوالدة  النساء  أمــراض  استشاري  النجار  سليمان 
يخص  مــا  كــل  عــلــى  سنتعرف  الــكــنــدي  بمستشفى 

التشوهات المهبلية وطرق العالج.
في  النساء  عند  الخلقية  التشوهات  أسباب  ما 

الفرج والمهبل؟
تضخم الشفرتين الغليظة في مرحلة الطفولة 
او احيانا مع الحمل أو في الوالدة المهبلية بسبب 
احتقان أنسجة المهبل عند الوالدة مما يؤدى إلى 
الخارجية  المهبلية  الشفاه  تضخمها، حيث تصبح 
أو متضخمة على  الكبيرتين( منتفخة  )الشفرتين 
جــانــب واحـــد بسبب الــنــمــو الــزائــد لــأنــســجــة، مما 
الشكل  فــي  متماثل  غير  تضخم  ظــهــور  إلــى  يـــؤدي 

الخارجي.
نقص تنسج الشفرتين، حيث يكون جانب واحد 

بالشفرة  ــورن  قـ إذا  غــائــبــا  أو  أصــغــر  الشفرتين  مــن 
األخرى.

ــنـــاك تـــشـــوهـــات تـــصـــاحـــب الـــشـــفـــرات  وكــــذلــــك هـ
الرقيقة وتشمل ضمور وتضخم في حجم الشفرات 
الرفيعة سواء تشوه متماثل من الناحيتين او تشوه 
الوالدة  فردي. وأحيانا يزداد في فترة الحمل وبعد 

الطبيعية ايضا.
ما أنواع حاالت تشوهات المهبل؟

فتحات  ذو  أو  المثقب  غير  البكارة  غشاء   .1
صغيرة غربالية الشكل.

الجزء  يفشل  السفلي، حيث  المهبل  رتق   .2
السفلي من المهبل في التطور بشكل صحيح مما 

يؤدي إلى استبداله بأنسجة ليفية تسبب انسدادا.
التخلق  عــدم  مــع  المهبل  نصف  انــســداد   .3
الــكــلــوي الــجــانــبــي، وهـــي حــالــة مــعــقــدة تــولــد فيها 
مـــزدوج، مــع جانب  مـــزدوج. مهبل  الفتاة مــع: رحــم 
واحد مسدود بجدار من األنسجة التي قد تمنع دم 

الحيض من التدفق خارج الجسم وكلية مفقودة.
الحاجز المهبلي المستعرض، أو »الجدار«   .4
ــاء الــتــطــور  ــنـ ــي لــأنــســجــة، الـــــذي يــتــشــكــل أثـ ــقـ األفـ
في  انـــســـداد  أســاســي  بشكل  يخلق  الـــذي  الجنيني 

المهبل:
 نسبة كبيرة من اإلناث المصابات بهذه الحالة 
الحاجز، لذلك قد يكون  لديهن ثقب صغير داخل 
أن  من  الرغم  على  منتظمة،  حيض  فترات  لديهن 

الفترات قد تستمر فترة أطول من المعتاد. 
قد يكون عدم التخلق المهبلي، أو الغياب   .5
التام للمهبل عند الوالدة، أحد أعراض حالة أوسع 
الجهاز  تــشــوهــات  مــن  الــعــديــد  على  تنطوي  نطاقا 

التناسلي بما في ذلك:
هــاوزر  كوستر  مايرروكيتانسكي  متالزمة   .6
المهبل  غــيــاب  فــي  تتسبب  حــالــة  وهـــي   :)MRKH(
والرحم أو تخلفهما، باإلضافة إلى تشوهات أخرى.

 MRKH حــالــة تــشــمــل تــشــوهــات مــتــالزمــة  -
باإلضافة إلى العديد من الحاالت األخرى، بما في 

ذلك تشوهات العمود الفقري وقصر القامة وعيوب 
الكلى.

متالزمة حساسية األندروجين الكاملة:  .7
– وهي حالة يكون فيها للمرضى مظهر أنثوي 
الرحم  وعنق  المهبل  إلى  يفتقرون  لكنهم  طبيعي، 

والرحم وقناتي فالوب والمبيضين.
الحاجز المهبلي الرأسي أو الكامل، وهي   .8
حالة يوجد فيها جدار من األنسجة يمتد عموديا 
ألعــلــى وألســفــل عــلــى طـــول الــمــهــبــل، ويقسمه إلــى 

تجاويف منفصلة.
ما أعراض التشوه الخلقي في الفرج والمهبل؟

في  الخلقية  الــتــشــوهــات  أعــــراض  تشمل   -
الفرج ما يلي:

كان  للشفرتين سواء  متماثل  غير  مظهر   -

تضخما أو ضمورا.
تضخم بعض األنسجة في منطقة الفرج.  -

أما بالنسبة ألعراض رتق المهبل السفلي   -
ما يلي:

كيس صغير أو غمازة في مكان تكون فتحة   -
المهبل.

الفشل في بدء الدورة الشهرية عند البلوغ   -
)انقطاع الطمث األولي(.

ألــــم فـــي الـــبـــطـــن، انــــســــداد الــمــهــبــل، آالم   -
الــــحــــوض، )عـــســـر الـــطـــمـــث(، نـــزيـــف غــيــر مــنــتــظــم، 
في  استحالة  أو  صعوبة  الحمى،  مهبلية،  إفــــرازات 

المعاشرة الزوجية.
كــيــف يــتــم تــشــخــيــص الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة في 

الفرج والمهبل؟
- يتم عادة تشخيص بعضها عند الــوالدة، ومع 
الــحــاالت حتى  ذلــك، ال يتم تشخيص معظم هــذه 
البلوغ، عندما تفشل الفتاة في الحصول على  سن 
دورتـــهـــا الــشــهــريــة أو عــنــدمــا تــلــجــأ الـــى االســتــشــارة 
ــدورة الــشــهــريــة أو  الطبية فــي حـــال عـــدم انــتــظــام الــ
األلـــم الــمــصــاحــب لــلــدورة او عــنــدمــا تــواجــه الــمــرأة 
مشكلة عند الزواج او صعوبة في المعاشرة الزوجية 

أو صعوبة في الحمل.
يمكن تشخيص هذه الحاالت عن طريق مزيج 

مما يلي:
ــراض  ــ - فـــحـــص الــــحــــوض مــــن قـــبـــل طــبــيــب أمـ

االطفال عند الوالدة او طبيب امراض النساء.
- الموجات فوق الصوتية للحوض و/ أو البطن.

- التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض.
تلسكوبا  يستخدم  والـــذي   – المهبل  تنظير   -
صغيرا يتم إدخاله في المهبل لعرض القبو المهبل 

وعنق الرحم.
ما هو العالج؟

- قد ال تحتاج بعض العيوب الخلقية في الفرج 
أو المهبل إلى عالج إذا كانت ال تؤثر على خصوبة 

المرأة.

- بــالــنــســبــة لــلــحــاالت الــتــي تــســبــب مــشــاكــل في 
عادة  الجنسية،  العالقات  أو  الحيض  أو  الخصوبة 

تكون الخيارات الجراحية فعالة.
- عـــالج عـــدم تــنــاســق الــشــفــرتــيــن، وحــيــث ليس 
مــضــاعــفــات طبية  أي  الــشــفــرتــيــن  تــنــســج  لــنــقــص 
تشعر  الشابة  المرأة  كانت  إذا  ولكن  األجــل،  طويلة 
بـــاألســـى بــســبــب مــظــهــر شــفــتــيــهــا، يــمــكــن عــالجــهــا 
هــنــاك خــيــارات   – الترميمية  الــجــراحــة  عــن طــريــق 
التجميلية  الجراحات  ان  حيث  تجميلية،  جراحية 
طريق  وعــن  مختلفة  بتقنيات  متوافرة  للشفرتين 

حقن البوتكس او الفيلر.
المهبلي  التخلق  عدم  عالج  خيارات  تتضمن   -

الكامل )كجزء من MRKH( ما يلي:
- توسع المهبل باستخدام الموسعات المهبلية 

الخاصة.
- الجراحة الترميمية للمهبل عن طريق تخليق 
مهبل جديد من جزء من االمعاء او اخذ جزء من 

جلد الفخذ وعمل نسيج للمهبل.
الــمــســتــعــرض عن  المهبلي  الــحــاجــز  عـــالج  أمـــا 
ــة جـــدار األنــســجــة الــتــي تسد  طــريــق الــجــراحــة إلزالـ
الــمــهــبــل. هـــذا يــحــســن تــدفــق الــحــيــض ويــقــلــل من 
ومشاكل  الزوجية  المعاشرة  وقــت  األلــم  مضاعفات 

الخصوبة والحمل.
- قــد يــشــمــل عـــالج الــحــاجــز الــمــهــبــلــي الــرأســي 
المالحظة فقط إذا كانت الحالة ال تسبب أي ألم، 
أما إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل أو مضاعفات 
بــإجــراء عملية  أقــوم  عــادة  الــزوجــيــة.  المعاشرة  مــع 
جراحية إلزالة جدار األنسجة، وإنشاء مهبل واحد، 
مما يساعد على سهولة تدفق دم الدورة والمعاشرة 

الزوجية.
- أما في حالة وجود حاجز في الرحم أو انقسام 
باستخدام  جراحية  بعملية  اقــوم  عــادة  للرحم  تــام 
تنظير الــرحــم مــن أجـــل إزالــــة الــحــاجــز فــي الــرحــم 
وأحيانا نحتاج الى اكثر من عملية جراحية إلصالح 

التشوه.

الدكتور محمود شرف لـ»الخليج الطبي«:

 المنظار المرن في جراحات الم�شالك البولية اأكثر دقة واأمانًا

طرق جديدة لحل م�شاكل ال�شعف الجن�شي عند الرجال

الدكتورة ف�شيلة النجار يف حوار خا�ص عن الت�شوهات اخللقية املهبلية:

 بع�ض العيوب الخلقية ال يحتاج اإلى عالج اإذا كان ال يوؤثر على خ�شوبة المراأة
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االهتمام بكبار السن ورعاية الوالدين جزء من رد 
الجميل وواجب وليس تكرما، ورعاية المسنين تتطلب 
العطف، فقد  المهارات ممزوجة بقدر كبير من  بعض 
باختالف  إليها  يحتاجون  التي  الرعاية  أنــواع  تختلف 

أوضاعهم الصحية وقدراتهم وأعمارهم.
األمــر  العمر،  آلخــر  جــيــدة  بصحة  يتمتع  البعض 
ــى دعــمــنــا  ــ ــر ويـــحـــتـــاج إلـ ــ ــذي ال يـــتـــوافـــر لــمــســن آخـ ــ الــ
ــم بــهــا وأبـــرزهـــا  ــركــ ومــســانــدتــنــا مـــن عــــدة جـــوانـــب اذكــ
والعناية  المنزل  في  الحركة  من  األساسية  الحاجات 
الشخصية والتذكير بمواعيده، ثم الحاجات الصحية 
الشاملة،  الطبية  والعناية  بانتظام  الطبيب  زيــارة  من 
تواصل  على  المسن  يبقى  أن  االجتماعية  والحاجات 
مـــع اصــدقــائــه وجــيــرانــه بــشــكــل دوري لــخــلــق جـــو من 

المتعة مفعم بالحب والود.
ــم يـــأتـــي جـــانـــب الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة؛ ضـــــرورة  ثــ
على  ليحافظ  المنزل  في  الغذائي  بنظامه  االهتمام 
المزمنة  األمــراض  يعانون من بعض  فأغلبهم  صحته 
مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول، فتنظيم 
ــذاء لـــه دور كــبــيــر فـــي ضــبــط جــمــيــع مـــا ســبــق مع  ــغـ الـ
ببطء  كانت  لو  حتى  والمشي  الحركة  على  المواظبة 

وحثهم على شرب السوائل بكمية كافية.
ضـــــرورة زيـــــادة الـــوعـــي مـــن جــانــب األبـــنـــاء لبعض 
التي قد يعاني منها  المشاكل المصاحبة للشيخوخة 
كالنسيان  الــذاكــرة  مشاكل  مثل  المسنين  مــن  الكثير 
الطبيب  استشارة  يجب  لذا  والتركيز  االنتباه  وضعف 

لتجنب تأخر الحالة.
معظم العائالت في مجتمعاتنا تقوم برعاية االباء 
بأنفسهم وهو ما يعرف بالرعاية المنزلية وهذا يؤمن 
والقرب  بهم  واالستئناس  عائالتهم  مع  وجودهم  لهم 
من المعارف لتمضية وقت ممتع. احرصوا على ذلك 
ــي لصعوبة  ــ ــدور االرضـ ــ الـ فـــي  تــكــون غــرفــهــم  أن  وعــلــى 
الــدرج عليهم بشكل يومي، فقد يعاني بعضهم  صعود 
المنزل  بتهوية  جيدا  اهتموا  المفاصل،  أمـــراض  مــن 
وتعرضهم للشمس بشكل يومي واللجوء إلى خبراتهم 

الحياتية فإنهم يملكون تجربة كبيرة في الحياة.
»َوَقــَضــى  تعالى:  وإيــاكــم بقوله  اذكــر نفسي  واخــيــرا 
َيْبُلَغنَّ  ا  ِإمَّ ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  أاَلَّ  َك  َربُّ
َواَل  ُهَمآ ُأفٍّ  لَّ َتُقل  أَْو ِكاَلُهَما َفاَل  أََحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعنَدَك 

ُهَما َقْوال كريمًا«. َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ

في بيتنا م�سن  
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�شتئ�شال ورم حميد بحجم ن�شف كيلو لفتاة ع�شرينية
وفريقها  سعد  آل  خليفة  سهير  الــدكــتــورة  نجحت 
الجراحي الذي يضم الدكتورة دينا السباعي باستئصال 
من  تــعــانــي  كــانــت  فــتــاة عشرينية  ثـــدي  مــن  ورم حميد 
تضخم كبير في أحد ثدييها. بدأت المريضة تشكو من 
يزداد  الحجم  وكــان  أشهر  الثدي منذ ستة  تضخم في 
هذه  الطبيعي. خــالل  أضــعــاف صــدرهــا   3 أصبح  حتى 
استقرت  حتى  عــيــادات  عــدة  المريضة  راجــعــت  الفترة 
في عيادة الدكتورة سهير، حيث تم تشخيصها باألشعة 
والعينة أنها تعاني من ورم حميد بحجم 20 في 15 سم. 
وقد تمت مناقشة الحالة مع المريضة واستئصال الورم 
نصف  المستأصل  الــورم  وزن  وكــان  تجميلية،  بطريقة 
النادرة  الحاالت  من  والــوزن  الحجم  هــذا  ويعتبر  كيلو 

لهذا النوع من األورام، وقد تكللت العملية بالنجاح.
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يــتــعــرض الــجــهــاز الــبــولــي 
لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــــن األمــــــــــــــراض 
ــة  ــطــ ــيــ ــســ ــبــ والـــــــمـــــــشـــــــكـــــــالت الــ
ــدة، وقـــــــــد تـــنـــوعـــت  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــــــوســـــــائـــــــل الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
والــعــالجــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــة 
الطبية المثلى لهذه الحاالت، 
ومن بين التطورات التقنية في 
هذا المجال المناظير خاصة 
في جراحات المسالك البولية 
الـــمـــســـالـــك  مــــشــــكــــالت  إن  إذ 
ــثـــر  ــة واحــــــــــدة مـــــن أكـ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
األمراض شيوعًا وتنوعًا حيث 
تـــشـــمـــل تـــضـــخـــم الـــبـــروســـتـــاتـــا 
والتهابات المسالك وحصوات 
ــثـــل تــلــك  الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــا، ومـ
خبرات  الــى  تحتاج  األمــــراض 
تشخيصية  ووســـائـــل  مــتــمــيــزة 
في  تساعد  متقدمة  وعالجية 
ــم عـــن الــمــريــض  تــخــفــيــف األلــ
بدقة وسرعة وأمان. أحدث ما 
المنظار  اآلن  استخدامه  يتم 
المرن الذي احدث طفرة وأدى 
إلــــى تـــطـــور كــبــيــر فـــي الـــعـــالج. 
لــــــذا حـــــــاور الـــخـــلـــيـــج الــطــبــي 
طبيب  شــرف  محمود  الدكتور 
جـــراحـــة ومــنــاظــيــر الــمــســالــك 
الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة والــعــقــم 
كير  برايم  بمركز  الرجل  عند 
الجديد  على  لنتعرف  الطبي 
في جراحات المسالك البولية 

وما يخص صحة الرجل.
- فـــيـــَم يــســتــخــدم مــنــظــار 

الحالب المرن؟
ســـاهـــم اســـتـــخـــدام مــنــظــار 
ــاد  الــــحــــالــــب الــــمــــرن فــــي ايـــجـ
للمشاكل  الحلول  مــن  الكثير 
مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  المعقدة 

أو  في السابق دون حل جذري 
بالتدخالت  حلها  يمكن  كـــان 
لها  تكون  قــد  التي  الجراحية 

بعض السلبيات.
ــــن تـــكـــســـيـــر  ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــــاآلن يـ
ــبـــر الــحــصــوات  واســـتـــخـــراج أكـ
ــــى  ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة فــــــــــي الـ
الليزر  باستخدام  والحالبين 
عــــن طـــريـــق مـــنـــظـــار الــحــالــب 
الــمــرن ومــنــظــار الــكــلــى )بـــدون 
الشق الجراحي( وبأقصر فترة 
اســتــشــفــاء وأقــــل درجــــة لــألــم 

بالنسبة للمريض.
كذلك يمكن تفريغ بعض 
على  الضاغطة  الكلى  أكــيــاس 
أعـــلـــى الــحــالــب وعـــلـــى حــوض 
الكلى؛ والمسببة آلالم مزمنة 
عـــالج نهائي  ــدون  بــ لــلــمــريــض 
وذلــــك بــاســتــخــدام الــلــيــزر عن 
المرن  الحالب  منظار  طريق 

ايضا.
ــذه الـــنـــواحـــي  ــهـ ويــــضــــاف لـ
الحالب  منظار  ان  العالجية 
في  اســتــخــدامــه  يمكن  الــمــرن 
ــانـــب الــتــشــخــيــصــي فــأنــه  ــجـ الـ
عـــيـــن الــــجــــراح بــــداخــــل جــســم 
وتشخيص  لتقييم  الــمــريــض 
تــحــتــاج  الـــتـــي  األورام  بـــعـــض 
ــــك ســـــــــواء فـــــي الـــحـــالـــب  ــذلـ ــ لـ
فــي  أو  الـــكـــلـــى  ــوض  ــ حـ فــــي  أو 
ــلـــى مــــع امــكــانــيــة  ــكـ كـــــــؤوس الـ
الــالزمــة إلجــراء  العينات  أخــذ 
التحليل الخلوي بالمختبرات 

المختصة بذلك.
- مــتــى يــحــتــاج الــمــريــض 
ــادة الــمــســالــك  ــيــ ــى زيـــــــارة عــ ــ الـ
ــود  ــ الـــبـــولـــيـــة لـــتـــشـــخـــيـــص وجـ
أو  حصوات بالكلى والحالبين 

استبعادها؟
يوجد الكثير من العالمات 
ــي تــنــبــه الـــمـــريـــض بــذلــك  ــتـ الـ
بأحد  ألــم شديد  وجــود  ومنها 
ــم، مــصــاحــبــا  ــســ ــجــ جـــانـــبـــي الــ
حرقان  مع  القيء  او  للغثيان 
احمرار  وجــود  أو  التبول  أثناء 
بـــالـــبـــول،  دم  او  ــول  ــ ــبـ ــ الـ لــــــون 
وكذلك اذا صاحب ذلك ارتفاع 
في درجــة حــرارة الجسم ففي 
سرعة  يتوجب  اللحظات  هذه 
زيــــــــــارة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــخـــتـــص 

إلجراء الفحوصات الالزمة.
وعـــــن الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة 
ــنــــاك  ــهــ لــــصــــحــــة الـــــــــرجـــــــــل، فــ
اســتــخــدام الــطــاقــة الــمــوجــودة 
فـــي بــخــار الـــمـــاء وبــاســتــخــدام 
الــمــنــظــار بـــــدون جـــراحـــة ومــا 
ــــالج  ــعـ ــ لـ  REZUM يـــــســـــمـــــى 
للبروستاتا  الحميد  التضخم 
الصغيرة  األحجام  وخصوصا 
والـــغـــيـــر مــلــحــوظــة وتــظــهــرهــا 
الوقت  نفس  وفي  الفحوصات 
ــبـــة ألعـــــــــــراض مـــزعـــجـــة  ــبـ مـــسـ
ــاء وبــعــد  ــنــ لــلــمــريــض قــبــل وأثــ
يتم  بسيط  إجــراء  في  التبول 

في خالل 15 دقيقة.
- مــا مـــدى تــأثــيــر فــيــروس 
الجنسية  الصحة  على  كورونا 

عند الرجال؟
بــالــنــســبــة لــصــحــة الــرجــل 
فيروس  وجـــود  ومــع  الجنسية 
ابحاث حديثة  كورونا فظهرت 
ــة  ــرديــ ــطــ ــت الــــعــــالقــــة الــ ــتــ ــبــ أثــ
درجـــة اإلصــابــة بفيروس  بــيــن 
الـــــكـــــورونـــــا ودرجــــــــــة الـــتـــأثـــيـــر 
ــلـــى الـــــقـــــدرة عــلــى  الـــســـلـــبـــي عـ
الجنسية  والصحة  االنتصاب 

درجــــة  زادت  فــكــلــمــا  ــلـــرجـــل؛  لـ
ــر الـــرجـــل  ــأثـ اإلصــــابــــة كــلــمــا تـ
وهــذا  الجنسية  الــنــاحــيــة  مــن 
ألســــبــــاب مــــتــــعــــددة وبــالــطــبــع 
للمتقدمين  الــســلــبــي  الــتــأثــر 
فـــي الـــســـن أكـــثـــر وضـــوحـــا من 

الشباب.
هـــذا  أن  ــر  ــشـ ــبـ ــمـ الـ ولــــكــــن 
ــر الــــســــلــــبــــي يــــذهــــب  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــدريـــجـــيـــا بـــعـــد الـــشـــفـــاء ومـــع 
ــائــــل الــمــخــتــلــفــة  وجــــــود الــــوســ
إليجاد الحلول لهذه المشكلة 
عند طبيب المسالك البولية.

ــة لــلــتــأثــيــر  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ أمـــــــا بـ
الــســلــبــي لــمــصــل كـــورونـــا على 
ــيـــة لـــلـــرجـــل  ــنـــسـ الــــــقــــــدرة الـــجـ
ــل عـــــــن عــــالقــــة  ــ ــيـ ــ ــل مـــــــا قـ ــ ــكـ ــ فـ
الرجل  قـــدرة  بــتــراجــع  المصل 
الجنسية خال من المصداقية 
يقلل  كــورونــا  مصل  فبالعكس 
من اإلصابة بالفيروس وحتى 
تـــكـــون  اإلصـــــابـــــة  حــــدثــــت  اذا 
أقل  وخــطــورة  بسيطة  بــدرجــة 
السلبي  التأثير  يقل  وبالتالي 

على االنتصاب عند الرجال.
فــي  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ هــــــو  مــــــا   -
ــات الـــضـــعـــف الــجــنــســي  عــــالجــ
للرجال وكيف تتم مساعدتهم؟
هــــــــنــــــــاك الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الـــعـــالجـــات الــمــخــتــلــفــة لــهــذا 
مـــن مختلف  بـــدايـــة  ــغـــرض،  الـ
العوامل  انــتــظــام  بعد  األدويــــة 
الجنسي  للضعف  المصاحبة 
لــلــرجــل مـــن تــقــلــيــل الــضــغــط 
ــتــــوتــــر الـــعـــصـــبـــي وانـــتـــظـــام  والــ
نسبة السكر في الدم، والتوقف 
نسبة  وتقليل  الــتــدخــيــن،  عــن 
بالدم  التستوستيرون  هرمون 

بدرجة كافية.
الموجات  استخدام  يمكن 
على  الموضوعية  التصادمية 
ولها  للرجل،  الــذكــري  العضو 
نــتــائــج فــعــالــة مـــع الــعــالجــات 

األخرى.
والــتــحــامــيــل الــمــوضــوعــيــة 
ــول  ــبــ عــــــن طـــــريـــــق مـــــجـــــرى الــ
فــهــي االخــــــرى تـــحـــدث نــتــائــج 
للحقن  وبــالــنــســبــة  ايــجــابــيــة، 
الذكري  العضو  في  الموضعي 
للرجل فهناك ادوية وتركيبات 
يــتــم حــقــنــهــا بــعــد تــوضــيــحــهــا 
ــريـــض لـــيـــقـــوم بــالــحــقــن  ــمـ ــلـ لـ
بنفسه اذا تطلب األمر لذلك.

أما عن الدعامات الالزمة 
جديد  فهناك  الــغــرض،  لهذا 
فــــي أنــــــــواع الــــدعــــامــــات وفـــي 
العضو  فــي  تركيبها  طــريــقــة 
الــــذكــــري لــلــرجــل بــعــد اتــبــاع 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــات وااللـــــــتـــــــزام 
بالتعليمات المطلوبة لنجاح 

هــــذه الـــدعـــامـــات والـــتـــي من 
مكانها  في  تبقى  أن  الممكن 
مــشــاكــل  دون  ــاة  ــيـ الـــحـ مـــــدى 
يــشــعــر بحياة  الـــرجـــل  ويــظــل 

جنسية سعيدة طول العمر.
ــة  ــحــ ــلــــصــ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــ
االنــجــابــيــة يــمــكــن اســتــخــدام 
في  الجراحي  الميكروسكوب 
القليل  أقـــل  عــلــى  الــحــصــول 
المنوية  الحيوانات  عــدد  من 
ــراء جــراحــي يــتــم فيه  فــي اجــ
اســــتــــكــــشــــاف جــــيــــد لــنــســيــج 
ــذ  الــخــصــيــتــيــن لـــلـــرجـــل، واخـ
النسيج  مــن  متفرقة  عينات 
األكــثــر جــــودة كــمــا هــو ظاهر 
بـــاســـتـــخـــدام الــمــيــكــروســكــوب 
لـــزيـــادة احــتــمــالــيــة الــحــصــول 
ــة  ــويــ ــنــ ــى حـــــــيـــــــوانـــــــات مــ ــ ــلــ ــ عــ
قـــدرة  مـــن  لــهــا  بــمــا  تستطيع 
رحلة  استكمال  على  وجـــودة 
الـــحـــقـــن الـــمـــجـــهـــري بــنــجــاح 

بإذن اهلل.

التشوهات  من  والمهبل  الفرج  تشوهات  تعتبر 
ــادرة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن تــعــتــبــر الــتــشــوهــات في  ــنــ الــ
وهناك  حــدوثــا،  األكــثــر  والشفرتين  المهبل  غــشــاء 
الــعــديــد مــن الــنــســاء الــالتــي تــلــجــأ إلـــى االســتــشــارة 
الطبية من أجل الحصول على عالج حيث أصبحت 
االهتمام،  محل  الكثير  عند  التجميلية  الجراحات 
ولــكــن ال يــــزال الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء أيــضــا يــعــانــون 
التشوهات  معظم  بـــأن  الــمــعــروف  غــيــر  مــن  بصمت 
الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها بكل سهولة 
الــدكــتــورة فضيلة سليمان  مــع  الــتــالــي  الــحــوار  فــي 
النجار استشاري أمراض النساء والوالدة بمستشفى 
الــكــنــدي ســنــتــعــرف عــلــى كــل مــا يــخــص الــتــشــوهــات 

المهبلية. 
االكثر  والشفرتين  المهبل  غشاء  فــي  تشوهات 
إلى  تلجأ  التي  النساء  من  العديد  وهناك  حدوثا، 
الــحــصــول على عالج  أجــل  مــن  الطبية  االســتــشــارة 
الكثير  عند  التجميلية  الجراحات  أصبحت  حيث 
النساء  مــن  الكثير  يـــزال  ال  ولــكــن  االهــتــمــام،  محل 
أيضا يعانون بصمت، ومن غير المعروف أن معظم 
التشوهات الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها 
بكل سهولة. في الحوار التالي مع الدكتورة فضيلة 
والــوالدة  النساء  أمــراض  استشاري  النجار  سليمان 
يخص  مــا  كــل  عــلــى  سنتعرف  الــكــنــدي  بمستشفى 

التشوهات المهبلية وطرق العالج.
في  النساء  عند  الخلقية  التشوهات  أسباب  ما 

الفرج والمهبل؟
تضخم الشفرتين الغليظة في مرحلة الطفولة 
او احيانا مع الحمل أو في الوالدة المهبلية بسبب 
احتقان أنسجة المهبل عند الوالدة مما يؤدى إلى 
الخارجية  المهبلية  الشفاه  تضخمها، حيث تصبح 
أو متضخمة على  الكبيرتين( منتفخة  )الشفرتين 
جــانــب واحـــد بسبب الــنــمــو الــزائــد لــأنــســجــة، مما 
الشكل  فــي  متماثل  غير  تضخم  ظــهــور  إلــى  يـــؤدي 

الخارجي.
نقص تنسج الشفرتين، حيث يكون جانب واحد 

بالشفرة  ــورن  قـ إذا  غــائــبــا  أو  أصــغــر  الشفرتين  مــن 
األخرى.

ــنـــاك تـــشـــوهـــات تـــصـــاحـــب الـــشـــفـــرات  وكــــذلــــك هـ
الرقيقة وتشمل ضمور وتضخم في حجم الشفرات 
الرفيعة سواء تشوه متماثل من الناحيتين او تشوه 
الوالدة  فردي. وأحيانا يزداد في فترة الحمل وبعد 

الطبيعية ايضا.
ما أنواع حاالت تشوهات المهبل؟

فتحات  ذو  أو  المثقب  غير  البكارة  غشاء   .1
صغيرة غربالية الشكل.

الجزء  يفشل  السفلي، حيث  المهبل  رتق   .2
السفلي من المهبل في التطور بشكل صحيح مما 

يؤدي إلى استبداله بأنسجة ليفية تسبب انسدادا.
التخلق  عــدم  مــع  المهبل  نصف  انــســداد   .3
الــكــلــوي الــجــانــبــي، وهـــي حــالــة مــعــقــدة تــولــد فيها 
مـــزدوج، مــع جانب  مـــزدوج. مهبل  الفتاة مــع: رحــم 
واحد مسدود بجدار من األنسجة التي قد تمنع دم 

الحيض من التدفق خارج الجسم وكلية مفقودة.
الحاجز المهبلي المستعرض، أو »الجدار«   .4
ــاء الــتــطــور  ــنـ ــي لــأنــســجــة، الـــــذي يــتــشــكــل أثـ ــقـ األفـ
في  انـــســـداد  أســاســي  بشكل  يخلق  الـــذي  الجنيني 

المهبل:
 نسبة كبيرة من اإلناث المصابات بهذه الحالة 
الحاجز، لذلك قد يكون  لديهن ثقب صغير داخل 
أن  من  الرغم  على  منتظمة،  حيض  فترات  لديهن 

الفترات قد تستمر فترة أطول من المعتاد. 
قد يكون عدم التخلق المهبلي، أو الغياب   .5
التام للمهبل عند الوالدة، أحد أعراض حالة أوسع 
الجهاز  تــشــوهــات  مــن  الــعــديــد  على  تنطوي  نطاقا 

التناسلي بما في ذلك:
هــاوزر  كوستر  مايرروكيتانسكي  متالزمة   .6
المهبل  غــيــاب  فــي  تتسبب  حــالــة  وهـــي   :)MRKH(
والرحم أو تخلفهما، باإلضافة إلى تشوهات أخرى.

 MRKH حــالــة تــشــمــل تــشــوهــات مــتــالزمــة  -
باإلضافة إلى العديد من الحاالت األخرى، بما في 

ذلك تشوهات العمود الفقري وقصر القامة وعيوب 
الكلى.

متالزمة حساسية األندروجين الكاملة:  .7
– وهي حالة يكون فيها للمرضى مظهر أنثوي 
الرحم  وعنق  المهبل  إلى  يفتقرون  لكنهم  طبيعي، 

والرحم وقناتي فالوب والمبيضين.
الحاجز المهبلي الرأسي أو الكامل، وهي   .8
حالة يوجد فيها جدار من األنسجة يمتد عموديا 
ألعــلــى وألســفــل عــلــى طـــول الــمــهــبــل، ويقسمه إلــى 

تجاويف منفصلة.
ما أعراض التشوه الخلقي في الفرج والمهبل؟

في  الخلقية  الــتــشــوهــات  أعــــراض  تشمل   -
الفرج ما يلي:

كان  للشفرتين سواء  متماثل  غير  مظهر   -

تضخما أو ضمورا.
تضخم بعض األنسجة في منطقة الفرج.  -
أما بالنسبة ألعراض رتق المهبل السفلي   -

ما يلي:
كيس صغير أو غمازة في مكان تكون فتحة   -

المهبل.
الفشل في بدء الدورة الشهرية عند البلوغ   -

)انقطاع الطمث األولي(.
ألــــم فـــي الـــبـــطـــن، انــــســــداد الــمــهــبــل، آالم   -
الــــحــــوض، )عـــســـر الـــطـــمـــث(، نـــزيـــف غــيــر مــنــتــظــم، 
في  استحالة  أو  صعوبة  الحمى،  مهبلية،  إفــــرازات 

المعاشرة الزوجية.
كــيــف يــتــم تــشــخــيــص الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة في 

الفرج والمهبل؟
- يتم عادة تشخيص بعضها عند الــوالدة، ومع 
الــحــاالت حتى  ذلــك، ال يتم تشخيص معظم هــذه 
البلوغ، عندما تفشل الفتاة في الحصول على  سن 
دورتـــهـــا الــشــهــريــة أو عــنــدمــا تــلــجــأ الـــى االســتــشــارة 
ــدورة الــشــهــريــة أو  الطبية فــي حـــال عـــدم انــتــظــام الــ
األلـــم الــمــصــاحــب لــلــدورة او عــنــدمــا تــواجــه الــمــرأة 
مشكلة عند الزواج او صعوبة في المعاشرة الزوجية 

أو صعوبة في الحمل.
يمكن تشخيص هذه الحاالت عن طريق مزيج 

مما يلي:
ــراض  ــ - فـــحـــص الــــحــــوض مــــن قـــبـــل طــبــيــب أمـ

االطفال عند الوالدة او طبيب امراض النساء.
- الموجات فوق الصوتية للحوض و/ أو البطن.

- التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض.
تلسكوبا  يستخدم  والـــذي   – المهبل  تنظير   -
صغيرا يتم إدخاله في المهبل لعرض القبو المهبل 

وعنق الرحم.
ما هو العالج؟

- قد ال تحتاج بعض العيوب الخلقية في الفرج 
أو المهبل إلى عالج إذا كانت ال تؤثر على خصوبة 

المرأة.

- بــالــنــســبــة لــلــحــاالت الــتــي تــســبــب مــشــاكــل في 
عادة  الجنسية،  العالقات  أو  الحيض  أو  الخصوبة 

تكون الخيارات الجراحية فعالة.
- عـــالج عـــدم تــنــاســق الــشــفــرتــيــن، وحــيــث ليس 
مــضــاعــفــات طبية  أي  الــشــفــرتــيــن  تــنــســج  لــنــقــص 
تشعر  الشابة  المرأة  كانت  إذا  ولكن  األجــل،  طويلة 
بـــاألســـى بــســبــب مــظــهــر شــفــتــيــهــا، يــمــكــن عــالجــهــا 
هــنــاك خــيــارات   – الترميمية  الــجــراحــة  عــن طــريــق 
التجميلية  الجراحات  ان  حيث  تجميلية،  جراحية 
طريق  وعــن  مختلفة  بتقنيات  متوافرة  للشفرتين 

حقن البوتكس او الفيلر.
المهبلي  التخلق  عدم  عالج  خيارات  تتضمن   -

الكامل )كجزء من MRKH( ما يلي:
- توسع المهبل باستخدام الموسعات المهبلية 

الخاصة.
- الجراحة الترميمية للمهبل عن طريق تخليق 
مهبل جديد من جزء من االمعاء او اخذ جزء من 

جلد الفخذ وعمل نسيج للمهبل.
الــمــســتــعــرض عن  المهبلي  الــحــاجــز  عـــالج  أمـــا 
ــة جـــدار األنــســجــة الــتــي تسد  طــريــق الــجــراحــة إلزالـ
الــمــهــبــل. هـــذا يــحــســن تــدفــق الــحــيــض ويــقــلــل من 
ومشاكل  الزوجية  المعاشرة  وقــت  األلــم  مضاعفات 

الخصوبة والحمل.
- قــد يــشــمــل عـــالج الــحــاجــز الــمــهــبــلــي الــرأســي 
المالحظة فقط إذا كانت الحالة ال تسبب أي ألم، 
أما إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل أو مضاعفات 
بــإجــراء عملية  أقــوم  عــادة  الــزوجــيــة.  المعاشرة  مــع 
جراحية إلزالة جدار األنسجة، وإنشاء مهبل واحد، 
مما يساعد على سهولة تدفق دم الدورة والمعاشرة 

الزوجية.
- أما في حالة وجود حاجز في الرحم أو انقسام 
باستخدام  جراحية  بعملية  اقــوم  عــادة  للرحم  تــام 
تنظير الــرحــم مــن أجـــل إزالــــة الــحــاجــز فــي الــرحــم 
وأحيانا نحتاج الى اكثر من عملية جراحية إلصالح 

التشوه.

الدكتور محمود شرف لـ»الخليج الطبي«:

 المنظار المرن في جراحات الم�شالك البولية اأكثر دقة واأمانًا

طرق جديدة لحل م�شاكل ال�شعف الجن�شي عند الرجال

الدكتورة ف�شيلة النجار يف حوار خا�ص عن الت�شوهات اخللقية املهبلية:

 بع�ض العيوب الخلقية ال يحتاج اإلى عالج اإذا كان ال يوؤثر على خ�شوبة المراأة
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301186
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301187
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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

Link
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Link

االهتمام بكبار السن ورعاية الوالدين جزء من رد 
الجميل وواجب وليس تكرما، ورعاية المسنين تتطلب 
العطف، فقد  المهارات ممزوجة بقدر كبير من  بعض 
باختالف  إليها  يحتاجون  التي  الرعاية  أنــواع  تختلف 

أوضاعهم الصحية وقدراتهم وأعمارهم.
األمــر  العمر،  آلخــر  جــيــدة  بصحة  يتمتع  البعض 
ــى دعــمــنــا  ــ ــر ويـــحـــتـــاج إلـ ــ ــذي ال يـــتـــوافـــر لــمــســن آخـ ــ الــ
ــم بــهــا وأبـــرزهـــا  ــركــ ومــســانــدتــنــا مـــن عــــدة جـــوانـــب اذكــ
والعناية  المنزل  في  الحركة  من  األساسية  الحاجات 
الشخصية والتذكير بمواعيده، ثم الحاجات الصحية 
الشاملة،  الطبية  والعناية  بانتظام  الطبيب  زيــارة  من 
تواصل  على  المسن  يبقى  أن  االجتماعية  والحاجات 
مـــع اصــدقــائــه وجــيــرانــه بــشــكــل دوري لــخــلــق جـــو من 

المتعة مفعم بالحب والود.
ــم يـــأتـــي جـــانـــب الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة؛ ضـــــرورة  ثــ
على  ليحافظ  المنزل  في  الغذائي  بنظامه  االهتمام 
المزمنة  األمــراض  يعانون من بعض  فأغلبهم  صحته 
مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول، فتنظيم 
ــذاء لـــه دور كــبــيــر فـــي ضــبــط جــمــيــع مـــا ســبــق مع  ــغـ الـ
ببطء  كانت  لو  حتى  والمشي  الحركة  على  المواظبة 

وحثهم على شرب السوائل بكمية كافية.
ضـــــرورة زيـــــادة الـــوعـــي مـــن جــانــب األبـــنـــاء لبعض 
التي قد يعاني منها  المشاكل المصاحبة للشيخوخة 
كالنسيان  الــذاكــرة  مشاكل  مثل  المسنين  مــن  الكثير 
الطبيب  استشارة  يجب  لذا  والتركيز  االنتباه  وضعف 

لتجنب تأخر الحالة.
معظم العائالت في مجتمعاتنا تقوم برعاية االباء 
بأنفسهم وهو ما يعرف بالرعاية المنزلية وهذا يؤمن 
والقرب  بهم  واالستئناس  عائالتهم  مع  وجودهم  لهم 
من المعارف لتمضية وقت ممتع. احرصوا على ذلك 
ــي لصعوبة  ــ ــدور االرضـ ــ الـ فـــي  تــكــون غــرفــهــم  أن  وعــلــى 
الــدرج عليهم بشكل يومي، فقد يعاني بعضهم  صعود 
المنزل  بتهوية  جيدا  اهتموا  المفاصل،  أمـــراض  مــن 
وتعرضهم للشمس بشكل يومي واللجوء إلى خبراتهم 

الحياتية فإنهم يملكون تجربة كبيرة في الحياة.
»َوَقــَضــى  تعالى:  وإيــاكــم بقوله  اذكــر نفسي  واخــيــرا 
َيْبُلَغنَّ  ا  ِإمَّ ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  أاَلَّ  َك  َربُّ
َواَل  ُهَمآ ُأفٍّ  لَّ َتُقل  أَْو ِكاَلُهَما َفاَل  أََحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعنَدَك 

ُهَما َقْوال كريمًا«. َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ

في بيتنا م�سن  
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�شتئ�شال ورم حميد بحجم ن�شف كيلو لفتاة ع�شرينية
وفريقها  سعد  آل  خليفة  سهير  الــدكــتــورة  نجحت 
الجراحي الذي يضم الدكتورة دينا السباعي باستئصال 
من  تــعــانــي  كــانــت  فــتــاة عشرينية  ثـــدي  مــن  ورم حميد 
تضخم كبير في أحد ثدييها. بدأت المريضة تشكو من 
يزداد  الحجم  وكــان  أشهر  الثدي منذ ستة  تضخم في 
هذه  الطبيعي. خــالل  أضــعــاف صــدرهــا   3 أصبح  حتى 
استقرت  حتى  عــيــادات  عــدة  المريضة  راجــعــت  الفترة 
في عيادة الدكتورة سهير، حيث تم تشخيصها باألشعة 
والعينة أنها تعاني من ورم حميد بحجم 20 في 15 سم. 
وقد تمت مناقشة الحالة مع المريضة واستئصال الورم 
نصف  المستأصل  الــورم  وزن  وكــان  تجميلية،  بطريقة 
النادرة  الحاالت  من  والــوزن  الحجم  هــذا  ويعتبر  كيلو 

لهذا النوع من األورام، وقد تكللت العملية بالنجاح.
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يــتــعــرض الــجــهــاز الــبــولــي 
لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــــن األمــــــــــــــراض 
ــة  ــطــ ــيــ ــســ ــبــ والـــــــمـــــــشـــــــكـــــــالت الــ
ــدة، وقـــــــــد تـــنـــوعـــت  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــــــوســـــــائـــــــل الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
والــعــالجــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــة 
الطبية المثلى لهذه الحاالت، 
ومن بين التطورات التقنية في 
هذا المجال المناظير خاصة 
في جراحات المسالك البولية 
الـــمـــســـالـــك  مــــشــــكــــالت  إن  إذ 
ــثـــر  ــة واحــــــــــدة مـــــن أكـ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
األمراض شيوعًا وتنوعًا حيث 
تـــشـــمـــل تـــضـــخـــم الـــبـــروســـتـــاتـــا 
والتهابات المسالك وحصوات 
ــثـــل تــلــك  الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــا، ومـ
خبرات  الــى  تحتاج  األمــــراض 
تشخيصية  ووســـائـــل  مــتــمــيــزة 
في  تساعد  متقدمة  وعالجية 
ــم عـــن الــمــريــض  تــخــفــيــف األلــ
بدقة وسرعة وأمان. أحدث ما 
المنظار  اآلن  استخدامه  يتم 
المرن الذي احدث طفرة وأدى 
إلــــى تـــطـــور كــبــيــر فـــي الـــعـــالج. 
لــــــذا حـــــــاور الـــخـــلـــيـــج الــطــبــي 
طبيب  شــرف  محمود  الدكتور 
جـــراحـــة ومــنــاظــيــر الــمــســالــك 
الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة والــعــقــم 
كير  برايم  بمركز  الرجل  عند 
الجديد  على  لنتعرف  الطبي 
في جراحات المسالك البولية 

وما يخص صحة الرجل.
- فـــيـــَم يــســتــخــدم مــنــظــار 

الحالب المرن؟
ســـاهـــم اســـتـــخـــدام مــنــظــار 
ــاد  الــــحــــالــــب الــــمــــرن فــــي ايـــجـ
للمشاكل  الحلول  مــن  الكثير 
مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  المعقدة 

أو  في السابق دون حل جذري 
بالتدخالت  حلها  يمكن  كـــان 
لها  تكون  قــد  التي  الجراحية 

بعض السلبيات.
ــــن تـــكـــســـيـــر  ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــــاآلن يـ
ــبـــر الــحــصــوات  واســـتـــخـــراج أكـ
ــــى  ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة فــــــــــي الـ
الليزر  باستخدام  والحالبين 
عــــن طـــريـــق مـــنـــظـــار الــحــالــب 
الــمــرن ومــنــظــار الــكــلــى )بـــدون 
الشق الجراحي( وبأقصر فترة 
اســتــشــفــاء وأقــــل درجــــة لــألــم 

بالنسبة للمريض.
كذلك يمكن تفريغ بعض 
على  الضاغطة  الكلى  أكــيــاس 
أعـــلـــى الــحــالــب وعـــلـــى حــوض 
الكلى؛ والمسببة آلالم مزمنة 
عـــالج نهائي  ــدون  بــ لــلــمــريــض 
وذلــــك بــاســتــخــدام الــلــيــزر عن 
المرن  الحالب  منظار  طريق 

ايضا.
ــذه الـــنـــواحـــي  ــهـ ويــــضــــاف لـ
الحالب  منظار  ان  العالجية 
في  اســتــخــدامــه  يمكن  الــمــرن 
ــانـــب الــتــشــخــيــصــي فــأنــه  ــجـ الـ
عـــيـــن الــــجــــراح بــــداخــــل جــســم 
وتشخيص  لتقييم  الــمــريــض 
تــحــتــاج  الـــتـــي  األورام  بـــعـــض 
ــــك ســـــــــواء فـــــي الـــحـــالـــب  ــذلـ ــ لـ
فــي  أو  الـــكـــلـــى  ــوض  ــ حـ فــــي  أو 
ــلـــى مــــع امــكــانــيــة  ــكـ كـــــــؤوس الـ
الــالزمــة إلجــراء  العينات  أخــذ 
التحليل الخلوي بالمختبرات 

المختصة بذلك.
- مــتــى يــحــتــاج الــمــريــض 
ــادة الــمــســالــك  ــيــ ــى زيـــــــارة عــ ــ الـ
ــود  ــ الـــبـــولـــيـــة لـــتـــشـــخـــيـــص وجـ
أو  حصوات بالكلى والحالبين 

استبعادها؟
يوجد الكثير من العالمات 
ــي تــنــبــه الـــمـــريـــض بــذلــك  ــتـ الـ
بأحد  ألــم شديد  وجــود  ومنها 
ــم، مــصــاحــبــا  ــســ ــجــ جـــانـــبـــي الــ
حرقان  مع  القيء  او  للغثيان 
احمرار  وجــود  أو  التبول  أثناء 
بـــالـــبـــول،  دم  او  ــول  ــ ــبـ ــ الـ لــــــون 
وكذلك اذا صاحب ذلك ارتفاع 
في درجــة حــرارة الجسم ففي 
سرعة  يتوجب  اللحظات  هذه 
زيــــــــــارة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــخـــتـــص 

إلجراء الفحوصات الالزمة.
وعـــــن الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة 
ــنــــاك  ــهــ لــــصــــحــــة الـــــــــرجـــــــــل، فــ
اســتــخــدام الــطــاقــة الــمــوجــودة 
فـــي بــخــار الـــمـــاء وبــاســتــخــدام 
الــمــنــظــار بـــــدون جـــراحـــة ومــا 
ــــالج  ــعـ ــ لـ  REZUM يـــــســـــمـــــى 
للبروستاتا  الحميد  التضخم 
الصغيرة  األحجام  وخصوصا 
والـــغـــيـــر مــلــحــوظــة وتــظــهــرهــا 
الوقت  نفس  وفي  الفحوصات 
ــبـــة ألعـــــــــــراض مـــزعـــجـــة  ــبـ مـــسـ
ــاء وبــعــد  ــنــ لــلــمــريــض قــبــل وأثــ
يتم  بسيط  إجــراء  في  التبول 

في خالل 15 دقيقة.
- مــا مـــدى تــأثــيــر فــيــروس 
الجنسية  الصحة  على  كورونا 

عند الرجال؟
بــالــنــســبــة لــصــحــة الــرجــل 
فيروس  وجـــود  ومــع  الجنسية 
ابحاث حديثة  كورونا فظهرت 
ــة  ــرديــ ــطــ ــت الــــعــــالقــــة الــ ــتــ ــبــ أثــ
درجـــة اإلصــابــة بفيروس  بــيــن 
الـــــكـــــورونـــــا ودرجــــــــــة الـــتـــأثـــيـــر 
ــلـــى الـــــقـــــدرة عــلــى  الـــســـلـــبـــي عـ
الجنسية  والصحة  االنتصاب 

درجــــة  زادت  فــكــلــمــا  ــلـــرجـــل؛  لـ
ــر الـــرجـــل  ــأثـ اإلصــــابــــة كــلــمــا تـ
وهــذا  الجنسية  الــنــاحــيــة  مــن 
ألســــبــــاب مــــتــــعــــددة وبــالــطــبــع 
للمتقدمين  الــســلــبــي  الــتــأثــر 
فـــي الـــســـن أكـــثـــر وضـــوحـــا من 

الشباب.
هـــذا  أن  ــر  ــشـ ــبـ ــمـ الـ ولــــكــــن 
ــر الــــســــلــــبــــي يــــذهــــب  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــدريـــجـــيـــا بـــعـــد الـــشـــفـــاء ومـــع 
ــائــــل الــمــخــتــلــفــة  وجــــــود الــــوســ
إليجاد الحلول لهذه المشكلة 
عند طبيب المسالك البولية.

ــة لــلــتــأثــيــر  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ أمـــــــا بـ
الــســلــبــي لــمــصــل كـــورونـــا على 
ــيـــة لـــلـــرجـــل  ــنـــسـ الــــــقــــــدرة الـــجـ
ــل عـــــــن عــــالقــــة  ــ ــيـ ــ ــل مـــــــا قـ ــ ــكـ ــ فـ
الرجل  قـــدرة  بــتــراجــع  المصل 
الجنسية خال من المصداقية 
يقلل  كــورونــا  مصل  فبالعكس 
من اإلصابة بالفيروس وحتى 
تـــكـــون  اإلصـــــابـــــة  حــــدثــــت  اذا 
أقل  وخــطــورة  بسيطة  بــدرجــة 
السلبي  التأثير  يقل  وبالتالي 

على االنتصاب عند الرجال.
فــي  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ هــــــو  مــــــا   -
ــات الـــضـــعـــف الــجــنــســي  عــــالجــ
للرجال وكيف تتم مساعدتهم؟

هــــــــنــــــــاك الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الـــعـــالجـــات الــمــخــتــلــفــة لــهــذا 
مـــن مختلف  بـــدايـــة  ــغـــرض،  الـ
العوامل  انــتــظــام  بعد  األدويــــة 
الجنسي  للضعف  المصاحبة 
لــلــرجــل مـــن تــقــلــيــل الــضــغــط 
ــتــــوتــــر الـــعـــصـــبـــي وانـــتـــظـــام  والــ
نسبة السكر في الدم، والتوقف 
نسبة  وتقليل  الــتــدخــيــن،  عــن 
بالدم  التستوستيرون  هرمون 

بدرجة كافية.
الموجات  استخدام  يمكن 
على  الموضوعية  التصادمية 
ولها  للرجل،  الــذكــري  العضو 
نــتــائــج فــعــالــة مـــع الــعــالجــات 

األخرى.
والــتــحــامــيــل الــمــوضــوعــيــة 
ــول  ــبــ عــــــن طـــــريـــــق مـــــجـــــرى الــ
فــهــي االخــــــرى تـــحـــدث نــتــائــج 
للحقن  وبــالــنــســبــة  ايــجــابــيــة، 
الذكري  العضو  في  الموضعي 
للرجل فهناك ادوية وتركيبات 
يــتــم حــقــنــهــا بــعــد تــوضــيــحــهــا 
ــريـــض لـــيـــقـــوم بــالــحــقــن  ــمـ ــلـ لـ
بنفسه اذا تطلب األمر لذلك.

أما عن الدعامات الالزمة 
جديد  فهناك  الــغــرض،  لهذا 
فــــي أنــــــــواع الــــدعــــامــــات وفـــي 
العضو  فــي  تركيبها  طــريــقــة 
الــــذكــــري لــلــرجــل بــعــد اتــبــاع 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــات وااللـــــــتـــــــزام 
بالتعليمات المطلوبة لنجاح 

هــــذه الـــدعـــامـــات والـــتـــي من 
مكانها  في  تبقى  أن  الممكن 
مــشــاكــل  دون  ــاة  ــيـ الـــحـ مـــــدى 
يــشــعــر بحياة  الـــرجـــل  ويــظــل 

جنسية سعيدة طول العمر.
ــة  ــحــ ــلــــصــ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــ
االنــجــابــيــة يــمــكــن اســتــخــدام 
في  الجراحي  الميكروسكوب 
القليل  أقـــل  عــلــى  الــحــصــول 
المنوية  الحيوانات  عــدد  من 
ــراء جــراحــي يــتــم فيه  فــي اجــ
اســــتــــكــــشــــاف جــــيــــد لــنــســيــج 
ــذ  الــخــصــيــتــيــن لـــلـــرجـــل، واخـ
النسيج  مــن  متفرقة  عينات 
األكــثــر جــــودة كــمــا هــو ظاهر 
بـــاســـتـــخـــدام الــمــيــكــروســكــوب 
لـــزيـــادة احــتــمــالــيــة الــحــصــول 
ــة  ــويــ ــنــ ــى حـــــــيـــــــوانـــــــات مــ ــ ــلــ ــ عــ
قـــدرة  مـــن  لــهــا  بــمــا  تستطيع 
رحلة  استكمال  على  وجـــودة 
الـــحـــقـــن الـــمـــجـــهـــري بــنــجــاح 

بإذن اهلل.

التشوهات  من  والمهبل  الفرج  تشوهات  تعتبر 
ــادرة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن تــعــتــبــر الــتــشــوهــات في  ــنــ الــ
وهناك  حــدوثــا،  األكــثــر  والشفرتين  المهبل  غــشــاء 
الــعــديــد مــن الــنــســاء الــالتــي تــلــجــأ إلـــى االســتــشــارة 
الطبية من أجل الحصول على عالج حيث أصبحت 
االهتمام،  محل  الكثير  عند  التجميلية  الجراحات 
ولــكــن ال يــــزال الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء أيــضــا يــعــانــون 
التشوهات  معظم  بـــأن  الــمــعــروف  غــيــر  مــن  بصمت 
الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها بكل سهولة 
الــدكــتــورة فضيلة سليمان  مــع  الــتــالــي  الــحــوار  فــي 
النجار استشاري أمراض النساء والوالدة بمستشفى 
الــكــنــدي ســنــتــعــرف عــلــى كــل مــا يــخــص الــتــشــوهــات 

المهبلية. 
االكثر  والشفرتين  المهبل  غشاء  فــي  تشوهات 
إلى  تلجأ  التي  النساء  من  العديد  وهناك  حدوثا، 
الــحــصــول على عالج  أجــل  مــن  الطبية  االســتــشــارة 
الكثير  عند  التجميلية  الجراحات  أصبحت  حيث 
النساء  مــن  الكثير  يـــزال  ال  ولــكــن  االهــتــمــام،  محل 
أيضا يعانون بصمت، ومن غير المعروف أن معظم 
التشوهات الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها 
بكل سهولة. في الحوار التالي مع الدكتورة فضيلة 
والــوالدة  النساء  أمــراض  استشاري  النجار  سليمان 
يخص  مــا  كــل  عــلــى  سنتعرف  الــكــنــدي  بمستشفى 

التشوهات المهبلية وطرق العالج.
في  النساء  عند  الخلقية  التشوهات  أسباب  ما 

الفرج والمهبل؟
تضخم الشفرتين الغليظة في مرحلة الطفولة 
او احيانا مع الحمل أو في الوالدة المهبلية بسبب 
احتقان أنسجة المهبل عند الوالدة مما يؤدى إلى 
الخارجية  المهبلية  الشفاه  تضخمها، حيث تصبح 
أو متضخمة على  الكبيرتين( منتفخة  )الشفرتين 
جــانــب واحـــد بسبب الــنــمــو الــزائــد لــأنــســجــة، مما 
الشكل  فــي  متماثل  غير  تضخم  ظــهــور  إلــى  يـــؤدي 

الخارجي.
نقص تنسج الشفرتين، حيث يكون جانب واحد 

بالشفرة  ــورن  قـ إذا  غــائــبــا  أو  أصــغــر  الشفرتين  مــن 
األخرى.

ــنـــاك تـــشـــوهـــات تـــصـــاحـــب الـــشـــفـــرات  وكــــذلــــك هـ
الرقيقة وتشمل ضمور وتضخم في حجم الشفرات 
الرفيعة سواء تشوه متماثل من الناحيتين او تشوه 
الوالدة  فردي. وأحيانا يزداد في فترة الحمل وبعد 

الطبيعية ايضا.
ما أنواع حاالت تشوهات المهبل؟

فتحات  ذو  أو  المثقب  غير  البكارة  غشاء   .1
صغيرة غربالية الشكل.

الجزء  يفشل  السفلي، حيث  المهبل  رتق   .2
السفلي من المهبل في التطور بشكل صحيح مما 

يؤدي إلى استبداله بأنسجة ليفية تسبب انسدادا.
التخلق  عــدم  مــع  المهبل  نصف  انــســداد   .3
الــكــلــوي الــجــانــبــي، وهـــي حــالــة مــعــقــدة تــولــد فيها 
مـــزدوج، مــع جانب  مـــزدوج. مهبل  الفتاة مــع: رحــم 
واحد مسدود بجدار من األنسجة التي قد تمنع دم 

الحيض من التدفق خارج الجسم وكلية مفقودة.
الحاجز المهبلي المستعرض، أو »الجدار«   .4
ــاء الــتــطــور  ــنـ ــي لــأنــســجــة، الـــــذي يــتــشــكــل أثـ ــقـ األفـ
في  انـــســـداد  أســاســي  بشكل  يخلق  الـــذي  الجنيني 

المهبل:
 نسبة كبيرة من اإلناث المصابات بهذه الحالة 
الحاجز، لذلك قد يكون  لديهن ثقب صغير داخل 
أن  من  الرغم  على  منتظمة،  حيض  فترات  لديهن 

الفترات قد تستمر فترة أطول من المعتاد. 
قد يكون عدم التخلق المهبلي، أو الغياب   .5
التام للمهبل عند الوالدة، أحد أعراض حالة أوسع 
الجهاز  تــشــوهــات  مــن  الــعــديــد  على  تنطوي  نطاقا 

التناسلي بما في ذلك:
هــاوزر  كوستر  مايرروكيتانسكي  متالزمة   .6
المهبل  غــيــاب  فــي  تتسبب  حــالــة  وهـــي   :)MRKH(
والرحم أو تخلفهما، باإلضافة إلى تشوهات أخرى.

 MRKH حــالــة تــشــمــل تــشــوهــات مــتــالزمــة  -
باإلضافة إلى العديد من الحاالت األخرى، بما في 

ذلك تشوهات العمود الفقري وقصر القامة وعيوب 
الكلى.

متالزمة حساسية األندروجين الكاملة:  .7
– وهي حالة يكون فيها للمرضى مظهر أنثوي 
الرحم  وعنق  المهبل  إلى  يفتقرون  لكنهم  طبيعي، 

والرحم وقناتي فالوب والمبيضين.
الحاجز المهبلي الرأسي أو الكامل، وهي   .8
حالة يوجد فيها جدار من األنسجة يمتد عموديا 
ألعــلــى وألســفــل عــلــى طـــول الــمــهــبــل، ويقسمه إلــى 

تجاويف منفصلة.
ما أعراض التشوه الخلقي في الفرج والمهبل؟

في  الخلقية  الــتــشــوهــات  أعــــراض  تشمل   -
الفرج ما يلي:

كان  للشفرتين سواء  متماثل  غير  مظهر   -

تضخما أو ضمورا.
تضخم بعض األنسجة في منطقة الفرج.  -
أما بالنسبة ألعراض رتق المهبل السفلي   -

ما يلي:
كيس صغير أو غمازة في مكان تكون فتحة   -

المهبل.
الفشل في بدء الدورة الشهرية عند البلوغ   -

)انقطاع الطمث األولي(.
ألــــم فـــي الـــبـــطـــن، انــــســــداد الــمــهــبــل، آالم   -
الــــحــــوض، )عـــســـر الـــطـــمـــث(، نـــزيـــف غــيــر مــنــتــظــم، 
في  استحالة  أو  صعوبة  الحمى،  مهبلية،  إفــــرازات 

المعاشرة الزوجية.
كــيــف يــتــم تــشــخــيــص الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة في 

الفرج والمهبل؟
- يتم عادة تشخيص بعضها عند الــوالدة، ومع 
الــحــاالت حتى  ذلــك، ال يتم تشخيص معظم هــذه 
البلوغ، عندما تفشل الفتاة في الحصول على  سن 
دورتـــهـــا الــشــهــريــة أو عــنــدمــا تــلــجــأ الـــى االســتــشــارة 
ــدورة الــشــهــريــة أو  الطبية فــي حـــال عـــدم انــتــظــام الــ
األلـــم الــمــصــاحــب لــلــدورة او عــنــدمــا تــواجــه الــمــرأة 
مشكلة عند الزواج او صعوبة في المعاشرة الزوجية 

أو صعوبة في الحمل.
يمكن تشخيص هذه الحاالت عن طريق مزيج 

مما يلي:
ــراض  ــ - فـــحـــص الــــحــــوض مــــن قـــبـــل طــبــيــب أمـ

االطفال عند الوالدة او طبيب امراض النساء.
- الموجات فوق الصوتية للحوض و/ أو البطن.

- التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض.
تلسكوبا  يستخدم  والـــذي   – المهبل  تنظير   -
صغيرا يتم إدخاله في المهبل لعرض القبو المهبل 

وعنق الرحم.
ما هو العالج؟

- قد ال تحتاج بعض العيوب الخلقية في الفرج 
أو المهبل إلى عالج إذا كانت ال تؤثر على خصوبة 

المرأة.

- بــالــنــســبــة لــلــحــاالت الــتــي تــســبــب مــشــاكــل في 
عادة  الجنسية،  العالقات  أو  الحيض  أو  الخصوبة 

تكون الخيارات الجراحية فعالة.
- عـــالج عـــدم تــنــاســق الــشــفــرتــيــن، وحــيــث ليس 
مــضــاعــفــات طبية  أي  الــشــفــرتــيــن  تــنــســج  لــنــقــص 
تشعر  الشابة  المرأة  كانت  إذا  ولكن  األجــل،  طويلة 
بـــاألســـى بــســبــب مــظــهــر شــفــتــيــهــا، يــمــكــن عــالجــهــا 
هــنــاك خــيــارات   – الترميمية  الــجــراحــة  عــن طــريــق 
التجميلية  الجراحات  ان  حيث  تجميلية،  جراحية 
طريق  وعــن  مختلفة  بتقنيات  متوافرة  للشفرتين 

حقن البوتكس او الفيلر.
المهبلي  التخلق  عدم  عالج  خيارات  تتضمن   -

الكامل )كجزء من MRKH( ما يلي:
- توسع المهبل باستخدام الموسعات المهبلية 

الخاصة.
- الجراحة الترميمية للمهبل عن طريق تخليق 
مهبل جديد من جزء من االمعاء او اخذ جزء من 

جلد الفخذ وعمل نسيج للمهبل.
الــمــســتــعــرض عن  المهبلي  الــحــاجــز  عـــالج  أمـــا 
ــة جـــدار األنــســجــة الــتــي تسد  طــريــق الــجــراحــة إلزالـ
الــمــهــبــل. هـــذا يــحــســن تــدفــق الــحــيــض ويــقــلــل من 
ومشاكل  الزوجية  المعاشرة  وقــت  األلــم  مضاعفات 

الخصوبة والحمل.
- قــد يــشــمــل عـــالج الــحــاجــز الــمــهــبــلــي الــرأســي 
المالحظة فقط إذا كانت الحالة ال تسبب أي ألم، 
أما إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل أو مضاعفات 
بــإجــراء عملية  أقــوم  عــادة  الــزوجــيــة.  المعاشرة  مــع 
جراحية إلزالة جدار األنسجة، وإنشاء مهبل واحد، 
مما يساعد على سهولة تدفق دم الدورة والمعاشرة 

الزوجية.
- أما في حالة وجود حاجز في الرحم أو انقسام 
باستخدام  جراحية  بعملية  اقــوم  عــادة  للرحم  تــام 
تنظير الــرحــم مــن أجـــل إزالــــة الــحــاجــز فــي الــرحــم 
وأحيانا نحتاج الى اكثر من عملية جراحية إلصالح 

التشوه.

الدكتور محمود شرف لـ»الخليج الطبي«:

 المنظار المرن في جراحات الم�شالك البولية اأكثر دقة واأمانًا

طرق جديدة لحل م�شاكل ال�شعف الجن�شي عند الرجال

الدكتورة ف�شيلة النجار يف حوار خا�ص عن الت�شوهات اخللقية املهبلية:

 بع�ض العيوب الخلقية ال يحتاج اإلى عالج اإذا كان ال يوؤثر على خ�شوبة المراأة

P  12

Link

P  18

Link

االهتمام بكبار السن ورعاية الوالدين جزء من رد 
الجميل وواجب وليس تكرما، ورعاية المسنين تتطلب 
العطف، فقد  المهارات ممزوجة بقدر كبير من  بعض 
باختالف  إليها  يحتاجون  التي  الرعاية  أنــواع  تختلف 

أوضاعهم الصحية وقدراتهم وأعمارهم.
األمــر  العمر،  آلخــر  جــيــدة  بصحة  يتمتع  البعض 
ــى دعــمــنــا  ــ ــر ويـــحـــتـــاج إلـ ــ ــذي ال يـــتـــوافـــر لــمــســن آخـ ــ الــ
ــم بــهــا وأبـــرزهـــا  ــركــ ومــســانــدتــنــا مـــن عــــدة جـــوانـــب اذكــ
والعناية  المنزل  في  الحركة  من  األساسية  الحاجات 
الشخصية والتذكير بمواعيده، ثم الحاجات الصحية 
الشاملة،  الطبية  والعناية  بانتظام  الطبيب  زيــارة  من 
تواصل  على  المسن  يبقى  أن  االجتماعية  والحاجات 
مـــع اصــدقــائــه وجــيــرانــه بــشــكــل دوري لــخــلــق جـــو من 

المتعة مفعم بالحب والود.
ــم يـــأتـــي جـــانـــب الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة؛ ضـــــرورة  ثــ
على  ليحافظ  المنزل  في  الغذائي  بنظامه  االهتمام 
المزمنة  األمــراض  يعانون من بعض  فأغلبهم  صحته 
مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول، فتنظيم 
ــذاء لـــه دور كــبــيــر فـــي ضــبــط جــمــيــع مـــا ســبــق مع  ــغـ الـ
ببطء  كانت  لو  حتى  والمشي  الحركة  على  المواظبة 

وحثهم على شرب السوائل بكمية كافية.
ضـــــرورة زيـــــادة الـــوعـــي مـــن جــانــب األبـــنـــاء لبعض 
التي قد يعاني منها  المشاكل المصاحبة للشيخوخة 
كالنسيان  الــذاكــرة  مشاكل  مثل  المسنين  مــن  الكثير 
الطبيب  استشارة  يجب  لذا  والتركيز  االنتباه  وضعف 

لتجنب تأخر الحالة.
معظم العائالت في مجتمعاتنا تقوم برعاية االباء 
بأنفسهم وهو ما يعرف بالرعاية المنزلية وهذا يؤمن 
والقرب  بهم  واالستئناس  عائالتهم  مع  وجودهم  لهم 
من المعارف لتمضية وقت ممتع. احرصوا على ذلك 
ــي لصعوبة  ــ ــدور االرضـ ــ الـ فـــي  تــكــون غــرفــهــم  أن  وعــلــى 
الــدرج عليهم بشكل يومي، فقد يعاني بعضهم  صعود 
المنزل  بتهوية  جيدا  اهتموا  المفاصل،  أمـــراض  مــن 
وتعرضهم للشمس بشكل يومي واللجوء إلى خبراتهم 

الحياتية فإنهم يملكون تجربة كبيرة في الحياة.
»َوَقــَضــى  تعالى:  وإيــاكــم بقوله  اذكــر نفسي  واخــيــرا 
َيْبُلَغنَّ  ا  ِإمَّ ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  أاَلَّ  َك  َربُّ
َواَل  ُهَمآ ُأفٍّ  لَّ َتُقل  أَْو ِكاَلُهَما َفاَل  أََحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعنَدَك 

ُهَما َقْوال كريمًا«. َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ

في بيتنا م�سن  
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�شتئ�شال ورم حميد بحجم ن�شف كيلو لفتاة ع�شرينية
وفريقها  سعد  آل  خليفة  سهير  الــدكــتــورة  نجحت 
الجراحي الذي يضم الدكتورة دينا السباعي باستئصال 
من  تــعــانــي  كــانــت  فــتــاة عشرينية  ثـــدي  مــن  ورم حميد 
تضخم كبير في أحد ثدييها. بدأت المريضة تشكو من 
يزداد  الحجم  وكــان  أشهر  الثدي منذ ستة  تضخم في 
هذه  الطبيعي. خــالل  أضــعــاف صــدرهــا   3 أصبح  حتى 
استقرت  حتى  عــيــادات  عــدة  المريضة  راجــعــت  الفترة 
في عيادة الدكتورة سهير، حيث تم تشخيصها باألشعة 
والعينة أنها تعاني من ورم حميد بحجم 20 في 15 سم. 
وقد تمت مناقشة الحالة مع المريضة واستئصال الورم 
نصف  المستأصل  الــورم  وزن  وكــان  تجميلية،  بطريقة 
النادرة  الحاالت  من  والــوزن  الحجم  هــذا  ويعتبر  كيلو 

لهذا النوع من األورام، وقد تكللت العملية بالنجاح.
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يــتــعــرض الــجــهــاز الــبــولــي 
لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــــن األمــــــــــــــراض 
ــة  ــطــ ــيــ ــســ ــبــ والـــــــمـــــــشـــــــكـــــــالت الــ
ــدة، وقـــــــــد تـــنـــوعـــت  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــــــوســـــــائـــــــل الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
والــعــالجــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــة 
الطبية المثلى لهذه الحاالت، 
ومن بين التطورات التقنية في 
هذا المجال المناظير خاصة 
في جراحات المسالك البولية 
الـــمـــســـالـــك  مــــشــــكــــالت  إن  إذ 
ــثـــر  ــة واحــــــــــدة مـــــن أكـ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
األمراض شيوعًا وتنوعًا حيث 
تـــشـــمـــل تـــضـــخـــم الـــبـــروســـتـــاتـــا 
والتهابات المسالك وحصوات 
ــثـــل تــلــك  الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــا، ومـ
خبرات  الــى  تحتاج  األمــــراض 
تشخيصية  ووســـائـــل  مــتــمــيــزة 
في  تساعد  متقدمة  وعالجية 
ــم عـــن الــمــريــض  تــخــفــيــف األلــ
بدقة وسرعة وأمان. أحدث ما 
المنظار  اآلن  استخدامه  يتم 
المرن الذي احدث طفرة وأدى 
إلــــى تـــطـــور كــبــيــر فـــي الـــعـــالج. 
لــــــذا حـــــــاور الـــخـــلـــيـــج الــطــبــي 
طبيب  شــرف  محمود  الدكتور 
جـــراحـــة ومــنــاظــيــر الــمــســالــك 
الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة والــعــقــم 
كير  برايم  بمركز  الرجل  عند 
الجديد  على  لنتعرف  الطبي 
في جراحات المسالك البولية 

وما يخص صحة الرجل.
- فـــيـــَم يــســتــخــدم مــنــظــار 

الحالب المرن؟
ســـاهـــم اســـتـــخـــدام مــنــظــار 
ــاد  الــــحــــالــــب الــــمــــرن فــــي ايـــجـ
للمشاكل  الحلول  مــن  الكثير 
مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  المعقدة 

أو  في السابق دون حل جذري 
بالتدخالت  حلها  يمكن  كـــان 
لها  تكون  قــد  التي  الجراحية 

بعض السلبيات.
ــــن تـــكـــســـيـــر  ــكـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــــاآلن يـ
ــبـــر الــحــصــوات  واســـتـــخـــراج أكـ
ــــى  ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة فــــــــــي الـ
الليزر  باستخدام  والحالبين 
عــــن طـــريـــق مـــنـــظـــار الــحــالــب 
الــمــرن ومــنــظــار الــكــلــى )بـــدون 
الشق الجراحي( وبأقصر فترة 
اســتــشــفــاء وأقــــل درجــــة لــألــم 

بالنسبة للمريض.
كذلك يمكن تفريغ بعض 
على  الضاغطة  الكلى  أكــيــاس 
أعـــلـــى الــحــالــب وعـــلـــى حــوض 
الكلى؛ والمسببة آلالم مزمنة 
عـــالج نهائي  ــدون  بــ لــلــمــريــض 
وذلــــك بــاســتــخــدام الــلــيــزر عن 
المرن  الحالب  منظار  طريق 

ايضا.
ــذه الـــنـــواحـــي  ــهـ ويــــضــــاف لـ
الحالب  منظار  ان  العالجية 
في  اســتــخــدامــه  يمكن  الــمــرن 
ــانـــب الــتــشــخــيــصــي فــأنــه  ــجـ الـ
عـــيـــن الــــجــــراح بــــداخــــل جــســم 
وتشخيص  لتقييم  الــمــريــض 
تــحــتــاج  الـــتـــي  األورام  بـــعـــض 
ــــك ســـــــــواء فـــــي الـــحـــالـــب  ــذلـ ــ لـ
فــي  أو  الـــكـــلـــى  ــوض  ــ حـ فــــي  أو 
ــلـــى مــــع امــكــانــيــة  ــكـ كـــــــؤوس الـ
الــالزمــة إلجــراء  العينات  أخــذ 
التحليل الخلوي بالمختبرات 

المختصة بذلك.
- مــتــى يــحــتــاج الــمــريــض 
ــادة الــمــســالــك  ــيــ ــى زيـــــــارة عــ ــ الـ
ــود  ــ الـــبـــولـــيـــة لـــتـــشـــخـــيـــص وجـ
أو  حصوات بالكلى والحالبين 

استبعادها؟
يوجد الكثير من العالمات 
ــي تــنــبــه الـــمـــريـــض بــذلــك  ــتـ الـ
بأحد  ألــم شديد  وجــود  ومنها 
ــم، مــصــاحــبــا  ــســ ــجــ جـــانـــبـــي الــ
حرقان  مع  القيء  او  للغثيان 
احمرار  وجــود  أو  التبول  أثناء 
بـــالـــبـــول،  دم  او  ــول  ــ ــبـ ــ الـ لــــــون 
وكذلك اذا صاحب ذلك ارتفاع 
في درجــة حــرارة الجسم ففي 
سرعة  يتوجب  اللحظات  هذه 
زيــــــــــارة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــخـــتـــص 

إلجراء الفحوصات الالزمة.
وعـــــن الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة 
ــنــــاك  ــهــ لــــصــــحــــة الـــــــــرجـــــــــل، فــ
اســتــخــدام الــطــاقــة الــمــوجــودة 
فـــي بــخــار الـــمـــاء وبــاســتــخــدام 
الــمــنــظــار بـــــدون جـــراحـــة ومــا 
ــــالج  ــعـ ــ لـ  REZUM يـــــســـــمـــــى 
للبروستاتا  الحميد  التضخم 
الصغيرة  األحجام  وخصوصا 
والـــغـــيـــر مــلــحــوظــة وتــظــهــرهــا 
الوقت  نفس  وفي  الفحوصات 
ــبـــة ألعـــــــــــراض مـــزعـــجـــة  ــبـ مـــسـ
ــاء وبــعــد  ــنــ لــلــمــريــض قــبــل وأثــ
يتم  بسيط  إجــراء  في  التبول 

في خالل 15 دقيقة.
- مــا مـــدى تــأثــيــر فــيــروس 
الجنسية  الصحة  على  كورونا 

عند الرجال؟
بــالــنــســبــة لــصــحــة الــرجــل 
فيروس  وجـــود  ومــع  الجنسية 
ابحاث حديثة  كورونا فظهرت 
ــة  ــرديــ ــطــ ــت الــــعــــالقــــة الــ ــتــ ــبــ أثــ
درجـــة اإلصــابــة بفيروس  بــيــن 
الـــــكـــــورونـــــا ودرجــــــــــة الـــتـــأثـــيـــر 
ــلـــى الـــــقـــــدرة عــلــى  الـــســـلـــبـــي عـ
الجنسية  والصحة  االنتصاب 

درجــــة  زادت  فــكــلــمــا  ــلـــرجـــل؛  لـ
ــر الـــرجـــل  ــأثـ اإلصــــابــــة كــلــمــا تـ
وهــذا  الجنسية  الــنــاحــيــة  مــن 
ألســــبــــاب مــــتــــعــــددة وبــالــطــبــع 
للمتقدمين  الــســلــبــي  الــتــأثــر 
فـــي الـــســـن أكـــثـــر وضـــوحـــا من 

الشباب.
هـــذا  أن  ــر  ــشـ ــبـ ــمـ الـ ولــــكــــن 
ــر الــــســــلــــبــــي يــــذهــــب  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــدريـــجـــيـــا بـــعـــد الـــشـــفـــاء ومـــع 
ــائــــل الــمــخــتــلــفــة  وجــــــود الــــوســ
إليجاد الحلول لهذه المشكلة 
عند طبيب المسالك البولية.

ــة لــلــتــأثــيــر  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ أمـــــــا بـ
الــســلــبــي لــمــصــل كـــورونـــا على 
ــيـــة لـــلـــرجـــل  ــنـــسـ الــــــقــــــدرة الـــجـ
ــل عـــــــن عــــالقــــة  ــ ــيـ ــ ــل مـــــــا قـ ــ ــكـ ــ فـ
الرجل  قـــدرة  بــتــراجــع  المصل 
الجنسية خال من المصداقية 
يقلل  كــورونــا  مصل  فبالعكس 
من اإلصابة بالفيروس وحتى 
تـــكـــون  اإلصـــــابـــــة  حــــدثــــت  اذا 
أقل  وخــطــورة  بسيطة  بــدرجــة 
السلبي  التأثير  يقل  وبالتالي 

على االنتصاب عند الرجال.
فــي  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ هــــــو  مــــــا   -
ــات الـــضـــعـــف الــجــنــســي  عــــالجــ
للرجال وكيف تتم مساعدتهم؟

هــــــــنــــــــاك الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الـــعـــالجـــات الــمــخــتــلــفــة لــهــذا 
مـــن مختلف  بـــدايـــة  ــغـــرض،  الـ
العوامل  انــتــظــام  بعد  األدويــــة 
الجنسي  للضعف  المصاحبة 
لــلــرجــل مـــن تــقــلــيــل الــضــغــط 
ــتــــوتــــر الـــعـــصـــبـــي وانـــتـــظـــام  والــ
نسبة السكر في الدم، والتوقف 
نسبة  وتقليل  الــتــدخــيــن،  عــن 
بالدم  التستوستيرون  هرمون 

بدرجة كافية.
الموجات  استخدام  يمكن 
على  الموضوعية  التصادمية 
ولها  للرجل،  الــذكــري  العضو 
نــتــائــج فــعــالــة مـــع الــعــالجــات 

األخرى.
والــتــحــامــيــل الــمــوضــوعــيــة 
ــول  ــبــ عــــــن طـــــريـــــق مـــــجـــــرى الــ
فــهــي االخــــــرى تـــحـــدث نــتــائــج 
للحقن  وبــالــنــســبــة  ايــجــابــيــة، 
الذكري  العضو  في  الموضعي 
للرجل فهناك ادوية وتركيبات 
يــتــم حــقــنــهــا بــعــد تــوضــيــحــهــا 
ــريـــض لـــيـــقـــوم بــالــحــقــن  ــمـ ــلـ لـ
بنفسه اذا تطلب األمر لذلك.

أما عن الدعامات الالزمة 
جديد  فهناك  الــغــرض،  لهذا 
فــــي أنــــــــواع الــــدعــــامــــات وفـــي 
العضو  فــي  تركيبها  طــريــقــة 
الــــذكــــري لــلــرجــل بــعــد اتــبــاع 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــات وااللـــــــتـــــــزام 
بالتعليمات المطلوبة لنجاح 

هــــذه الـــدعـــامـــات والـــتـــي من 
مكانها  في  تبقى  أن  الممكن 
مــشــاكــل  دون  ــاة  ــيـ الـــحـ مـــــدى 
يــشــعــر بحياة  الـــرجـــل  ويــظــل 

جنسية سعيدة طول العمر.
ــة  ــحــ ــلــــصــ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــ
االنــجــابــيــة يــمــكــن اســتــخــدام 
في  الجراحي  الميكروسكوب 
القليل  أقـــل  عــلــى  الــحــصــول 
المنوية  الحيوانات  عــدد  من 
ــراء جــراحــي يــتــم فيه  فــي اجــ
اســــتــــكــــشــــاف جــــيــــد لــنــســيــج 
ــذ  الــخــصــيــتــيــن لـــلـــرجـــل، واخـ
النسيج  مــن  متفرقة  عينات 
األكــثــر جــــودة كــمــا هــو ظاهر 
بـــاســـتـــخـــدام الــمــيــكــروســكــوب 
لـــزيـــادة احــتــمــالــيــة الــحــصــول 
ــة  ــويــ ــنــ ــى حـــــــيـــــــوانـــــــات مــ ــ ــلــ ــ عــ
قـــدرة  مـــن  لــهــا  بــمــا  تستطيع 
رحلة  استكمال  على  وجـــودة 
الـــحـــقـــن الـــمـــجـــهـــري بــنــجــاح 

بإذن اهلل.

التشوهات  من  والمهبل  الفرج  تشوهات  تعتبر 
ــادرة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن تــعــتــبــر الــتــشــوهــات في  ــنــ الــ
وهناك  حــدوثــا،  األكــثــر  والشفرتين  المهبل  غــشــاء 
الــعــديــد مــن الــنــســاء الــالتــي تــلــجــأ إلـــى االســتــشــارة 
الطبية من أجل الحصول على عالج حيث أصبحت 
االهتمام،  محل  الكثير  عند  التجميلية  الجراحات 
ولــكــن ال يــــزال الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء أيــضــا يــعــانــون 
التشوهات  معظم  بـــأن  الــمــعــروف  غــيــر  مــن  بصمت 
الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها بكل سهولة 
الــدكــتــورة فضيلة سليمان  مــع  الــتــالــي  الــحــوار  فــي 
النجار استشاري أمراض النساء والوالدة بمستشفى 
الــكــنــدي ســنــتــعــرف عــلــى كــل مــا يــخــص الــتــشــوهــات 

المهبلية. 
االكثر  والشفرتين  المهبل  غشاء  فــي  تشوهات 
إلى  تلجأ  التي  النساء  من  العديد  وهناك  حدوثا، 
الــحــصــول على عالج  أجــل  مــن  الطبية  االســتــشــارة 
الكثير  عند  التجميلية  الجراحات  أصبحت  حيث 
النساء  مــن  الكثير  يـــزال  ال  ولــكــن  االهــتــمــام،  محل 
أيضا يعانون بصمت، ومن غير المعروف أن معظم 
التشوهات الخلقية للفرج والمهبل يمكننا عالجها 
بكل سهولة. في الحوار التالي مع الدكتورة فضيلة 
والــوالدة  النساء  أمــراض  استشاري  النجار  سليمان 
يخص  مــا  كــل  عــلــى  سنتعرف  الــكــنــدي  بمستشفى 

التشوهات المهبلية وطرق العالج.
في  النساء  عند  الخلقية  التشوهات  أسباب  ما 

الفرج والمهبل؟
تضخم الشفرتين الغليظة في مرحلة الطفولة 
او احيانا مع الحمل أو في الوالدة المهبلية بسبب 
احتقان أنسجة المهبل عند الوالدة مما يؤدى إلى 
الخارجية  المهبلية  الشفاه  تضخمها، حيث تصبح 
أو متضخمة على  الكبيرتين( منتفخة  )الشفرتين 
جــانــب واحـــد بسبب الــنــمــو الــزائــد لــأنــســجــة، مما 
الشكل  فــي  متماثل  غير  تضخم  ظــهــور  إلــى  يـــؤدي 

الخارجي.
نقص تنسج الشفرتين، حيث يكون جانب واحد 

بالشفرة  ــورن  قـ إذا  غــائــبــا  أو  أصــغــر  الشفرتين  مــن 
األخرى.

ــنـــاك تـــشـــوهـــات تـــصـــاحـــب الـــشـــفـــرات  وكــــذلــــك هـ
الرقيقة وتشمل ضمور وتضخم في حجم الشفرات 
الرفيعة سواء تشوه متماثل من الناحيتين او تشوه 
الوالدة  فردي. وأحيانا يزداد في فترة الحمل وبعد 

الطبيعية ايضا.
ما أنواع حاالت تشوهات المهبل؟

فتحات  ذو  أو  المثقب  غير  البكارة  غشاء   .1
صغيرة غربالية الشكل.

الجزء  يفشل  السفلي، حيث  المهبل  رتق   .2
السفلي من المهبل في التطور بشكل صحيح مما 

يؤدي إلى استبداله بأنسجة ليفية تسبب انسدادا.
التخلق  عــدم  مــع  المهبل  نصف  انــســداد   .3
الــكــلــوي الــجــانــبــي، وهـــي حــالــة مــعــقــدة تــولــد فيها 
مـــزدوج، مــع جانب  مـــزدوج. مهبل  الفتاة مــع: رحــم 
واحد مسدود بجدار من األنسجة التي قد تمنع دم 

الحيض من التدفق خارج الجسم وكلية مفقودة.
الحاجز المهبلي المستعرض، أو »الجدار«   .4
ــاء الــتــطــور  ــنـ ــي لــأنــســجــة، الـــــذي يــتــشــكــل أثـ ــقـ األفـ
في  انـــســـداد  أســاســي  بشكل  يخلق  الـــذي  الجنيني 

المهبل:
 نسبة كبيرة من اإلناث المصابات بهذه الحالة 
الحاجز، لذلك قد يكون  لديهن ثقب صغير داخل 
أن  من  الرغم  على  منتظمة،  حيض  فترات  لديهن 

الفترات قد تستمر فترة أطول من المعتاد. 
قد يكون عدم التخلق المهبلي، أو الغياب   .5
التام للمهبل عند الوالدة، أحد أعراض حالة أوسع 
الجهاز  تــشــوهــات  مــن  الــعــديــد  على  تنطوي  نطاقا 

التناسلي بما في ذلك:
هــاوزر  كوستر  مايرروكيتانسكي  متالزمة   .6
المهبل  غــيــاب  فــي  تتسبب  حــالــة  وهـــي   :)MRKH(
والرحم أو تخلفهما، باإلضافة إلى تشوهات أخرى.

 MRKH حــالــة تــشــمــل تــشــوهــات مــتــالزمــة  -
باإلضافة إلى العديد من الحاالت األخرى، بما في 

ذلك تشوهات العمود الفقري وقصر القامة وعيوب 
الكلى.

متالزمة حساسية األندروجين الكاملة:  .7
– وهي حالة يكون فيها للمرضى مظهر أنثوي 
الرحم  وعنق  المهبل  إلى  يفتقرون  لكنهم  طبيعي، 

والرحم وقناتي فالوب والمبيضين.
الحاجز المهبلي الرأسي أو الكامل، وهي   .8
حالة يوجد فيها جدار من األنسجة يمتد عموديا 
ألعــلــى وألســفــل عــلــى طـــول الــمــهــبــل، ويقسمه إلــى 

تجاويف منفصلة.
ما أعراض التشوه الخلقي في الفرج والمهبل؟

في  الخلقية  الــتــشــوهــات  أعــــراض  تشمل   -
الفرج ما يلي:

كان  للشفرتين سواء  متماثل  غير  مظهر   -

تضخما أو ضمورا.
تضخم بعض األنسجة في منطقة الفرج.  -
أما بالنسبة ألعراض رتق المهبل السفلي   -

ما يلي:
كيس صغير أو غمازة في مكان تكون فتحة   -

المهبل.
الفشل في بدء الدورة الشهرية عند البلوغ   -

)انقطاع الطمث األولي(.
ألــــم فـــي الـــبـــطـــن، انــــســــداد الــمــهــبــل، آالم   -
الــــحــــوض، )عـــســـر الـــطـــمـــث(، نـــزيـــف غــيــر مــنــتــظــم، 
في  استحالة  أو  صعوبة  الحمى،  مهبلية،  إفــــرازات 

المعاشرة الزوجية.
كــيــف يــتــم تــشــخــيــص الــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة في 

الفرج والمهبل؟
- يتم عادة تشخيص بعضها عند الــوالدة، ومع 
الــحــاالت حتى  ذلــك، ال يتم تشخيص معظم هــذه 
البلوغ، عندما تفشل الفتاة في الحصول على  سن 
دورتـــهـــا الــشــهــريــة أو عــنــدمــا تــلــجــأ الـــى االســتــشــارة 
ــدورة الــشــهــريــة أو  الطبية فــي حـــال عـــدم انــتــظــام الــ
األلـــم الــمــصــاحــب لــلــدورة او عــنــدمــا تــواجــه الــمــرأة 
مشكلة عند الزواج او صعوبة في المعاشرة الزوجية 

أو صعوبة في الحمل.
يمكن تشخيص هذه الحاالت عن طريق مزيج 

مما يلي:
ــراض  ــ - فـــحـــص الــــحــــوض مــــن قـــبـــل طــبــيــب أمـ

االطفال عند الوالدة او طبيب امراض النساء.
- الموجات فوق الصوتية للحوض و/ أو البطن.

- التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض.
تلسكوبا  يستخدم  والـــذي   – المهبل  تنظير   -
صغيرا يتم إدخاله في المهبل لعرض القبو المهبل 

وعنق الرحم.
ما هو العالج؟

- قد ال تحتاج بعض العيوب الخلقية في الفرج 
أو المهبل إلى عالج إذا كانت ال تؤثر على خصوبة 

المرأة.

- بــالــنــســبــة لــلــحــاالت الــتــي تــســبــب مــشــاكــل في 
عادة  الجنسية،  العالقات  أو  الحيض  أو  الخصوبة 

تكون الخيارات الجراحية فعالة.
- عـــالج عـــدم تــنــاســق الــشــفــرتــيــن، وحــيــث ليس 
مــضــاعــفــات طبية  أي  الــشــفــرتــيــن  تــنــســج  لــنــقــص 
تشعر  الشابة  المرأة  كانت  إذا  ولكن  األجــل،  طويلة 
بـــاألســـى بــســبــب مــظــهــر شــفــتــيــهــا، يــمــكــن عــالجــهــا 
هــنــاك خــيــارات   – الترميمية  الــجــراحــة  عــن طــريــق 
التجميلية  الجراحات  ان  حيث  تجميلية،  جراحية 
طريق  وعــن  مختلفة  بتقنيات  متوافرة  للشفرتين 

حقن البوتكس او الفيلر.
المهبلي  التخلق  عدم  عالج  خيارات  تتضمن   -

الكامل )كجزء من MRKH( ما يلي:
- توسع المهبل باستخدام الموسعات المهبلية 

الخاصة.
- الجراحة الترميمية للمهبل عن طريق تخليق 
مهبل جديد من جزء من االمعاء او اخذ جزء من 

جلد الفخذ وعمل نسيج للمهبل.
الــمــســتــعــرض عن  المهبلي  الــحــاجــز  عـــالج  أمـــا 
ــة جـــدار األنــســجــة الــتــي تسد  طــريــق الــجــراحــة إلزالـ
الــمــهــبــل. هـــذا يــحــســن تــدفــق الــحــيــض ويــقــلــل من 
ومشاكل  الزوجية  المعاشرة  وقــت  األلــم  مضاعفات 

الخصوبة والحمل.
- قــد يــشــمــل عـــالج الــحــاجــز الــمــهــبــلــي الــرأســي 
المالحظة فقط إذا كانت الحالة ال تسبب أي ألم، 
أما إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل أو مضاعفات 
بــإجــراء عملية  أقــوم  عــادة  الــزوجــيــة.  المعاشرة  مــع 
جراحية إلزالة جدار األنسجة، وإنشاء مهبل واحد، 
مما يساعد على سهولة تدفق دم الدورة والمعاشرة 

الزوجية.
- أما في حالة وجود حاجز في الرحم أو انقسام 
باستخدام  جراحية  بعملية  اقــوم  عــادة  للرحم  تــام 
تنظير الــرحــم مــن أجـــل إزالــــة الــحــاجــز فــي الــرحــم 
وأحيانا نحتاج الى اكثر من عملية جراحية إلصالح 

التشوه.

الدكتور محمود شرف لـ»الخليج الطبي«:

 المنظار المرن في جراحات الم�شالك البولية اأكثر دقة واأمانًا

طرق جديدة لحل م�شاكل ال�شعف الجن�شي عند الرجال

الدكتورة ف�شيلة النجار يف حوار خا�ص عن الت�شوهات اخللقية املهبلية:

 بع�ض العيوب الخلقية ال يحتاج اإلى عالج اإذا كان ال يوؤثر على خ�شوبة المراأة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16174/pdf/1-Supplime/16174.pdf?fixed6479
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301189
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301188
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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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امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان 

رئي�س اجلمهوريـة اجلزائريـة بذكـرى اال�ستقـالل

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الرئي�س عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية 

وذلك  ال�صعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

ال�صحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

اجلزائرية  اجلمهورية  ول�صعب  وال�صعادة 

الدميقراطية ال�صعبية ال�صقيق بتحقيق املزيد 

فخامته  قيادة  واالزدهار يف ظل  التقدم  من 

احلكيمة.

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  الوزراء حفظه  جمل�س 

رئي�س  تبون  عبداملجيد  الرئي�س  فخامة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، 

وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده، اأعرب 

ومتنياته  تهانيه  خال�س  عن  فيها  �صموه 

وال�صعادة،  ال�صحة  مبوفور  لفخامته 

ول�صعب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

والتقدم  النماء  من  مزيًدا  ال�صقيق  ال�صعبية 

يف ظل قيادة فخامته احلكيمة.

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الوزير  عبدالرحمن  بن  اأمين  اإىل  مماثلة 

الدميقراطية  اجلزائرية  باجلمهورية  االأول 

ال�صعبية.

اآل خليفة عاهل البالد املعظم،  بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س خو�صيه ماريا نيفي�س رئي�س جمهورية الراأ�س االأخ�صر، 

تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب  بالده.  ا�صتقالل  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

ومتنياته لفخامته مبوفور ال�صحة وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

امللك املعظم يهنئ رئي�س 

جمهورية الراأ�س االأخ�سر بذكرى اال�ستقالل

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

الوزراء، برقية �صكر جوابية من دولة حممد �صهباز �صريف رئي�س وزراء جمهورية باك�صتان 

االإ�صالمية،  وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �صموه مبنا�صبة انتخابه رئي�ًصا لوزراء 

جمهورية باك�صتان االإ�صالمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى

 برقية �سكر جوابية من رئي�س وزراء باك�ستان

عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  اأكد 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل 

التحتية،  البنية  ووزير  الوزراء 

من  حتقق  ما  على  البناء  اأهمية 

التكامل  من  متقدمة  م�صتويات 

مملكة  بني  الثنائي  والتن�صيق 

العربية  واململكة  البحرين 

لتحقيق  ال�صقيقة؛  ال�صعودية 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  روؤى 

خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

خادم  واأخيه  املعظم،  البالد  ملك 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود، عاهل اململكة 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية 

مبا  وذلك  ورعاهما،  اهلل  حفظهما 

يعود باخلري والنماء على �صعبي 

البلدين ال�صقيقني.

بعمق  ال�صدد  هذا  يف  واأ�صاد 

والتاريخية  االأخوية  العالقات 

مملكة  بني  جتمع  التي  املتميزة 

العربية  واململكة  البحرين 

تعد  والتي  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

العالقات  يف  يحتذى  منوذًجا 

ال�صقيقة  الدول  بني  تربط  التي 

وال�صديقة.

يف  ا�صتقباله  لدى  ذلك  جاء 

�صباح  الق�صيبية  بق�صر  مكتبه 

بن عبدالرحمن  ال�صيخ علي  ام�س 

البحرين  مملكة  �صفري  خليفة،  اآل 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  لدى 

متمنًيا  بال�صفري،  رحب  حيث 

عمله  مهام  اأداء  يف  التوفيق  له 

ي�صهم  نحو  على  الدبلوما�صي 

البلدين  بني  العالقات  تطوير  يف 

ال�صقيقني يف خمتلف املجاالت.

ال�صيخ  اأعرب  جانبه،  من 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  علي 

رئي�س  لنائب  وتقديره  �صكره  عن 

البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س 

التحتية على ما يوليه من حر�س 

العالقات  دائمني بتوطيد  واهتمام 

العربية  اململكة  مع  االأخوية 

احلثيث  �صعيه  موؤكًدا  ال�صعودية، 

يحقق  ما  على  العمل  ملوا�صلة 

ال�صقيقني  و�صعبيهما  للبلدين 

تطلعاتهما امل�صرتكة.

لدى ا�ستقباله ال�سفري علي بن عبدالرحمن.. ال�سيخ خالد بن عبداهلل:

البناء على ما حتقق من م�ستويات متقدمة من التكامل مع ال�سعودية

ال�سالـــح: نعتـــز باجلهـــود االإن�سانيـــة للموؤ�س�سة امللكيـة

اأعرب علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�صورى عن االعتزاز والفخر 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  بها  ت�صطلع  التي  والتنموية  االإن�صانية  باجلهود 

م�صرفة  اإجنازات  من  وما حققته  املعظم،  البالد  ملك  لروؤى  االإن�صانية، حتقيًقا 

والربامج  االأن�صطة  من  العديد  عرب  البحرين  مملكة  مكانة  اإعالء  يف  اأ�صهمت 

االإن�صانية واخلريية على امل�صتويني الوطني والدويل، مببادرة وجهود حثيثة 

من �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية 

و�صوؤون ال�صباب. 

اأم�س، عبدالرحمن جليل  جاء ذلك خالل ا�صتقبال رئي�س جمل�س ال�صورى، 

ال�صيخ �صفري اخلري للموؤ�ص�صة امللكية لالأعمال االإن�صانية، ولولوة مناف العبداهلل، 

حيث عربرّ عن �صادق تهانيه ل�صفري اخلري بهذا التعيني.

عقد املجل�س البحريني للدرا�صات 

اجتماعه  ال�صحية  والتخ�ص�صات 

الفريق  برئا�صة  )االأحد(  �صباح  االأول 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة، 

للدرا�صات  البحريني  املجل�س  رئي�س 

وذلك  ال�صحية،  والتخ�ص�صات 

ال�صامي  امللكي  املر�صوم  �صدور  بعد 

باإن�صاء   2022 ل�صنة   )13( رقم 

وت�صكيل املجل�س البحريني للدرا�صات 

والتخ�ص�صات ال�صحية.

الفريق  رحب  ال�صدد،  هذا  ويف 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

ال�صحة  وزيرة  وبح�صور   – خليفة 

جواد  ال�صيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

جمل�س  باأع�صاء   - ح�صن  ال�صيد 

االإدارة، وهناأهم على تعيينهم، موؤكداً 

ثقته يف قدرة املجل�س على اأداء املهام 

بني  التعاون  خالل  من  به،  املناطة 

اأع�صاء املجل�س نف�صه، وتعاونه كذلك 

مع الهيئات ال�صحية وذات العالقة يف 

اململكة.

رفع  االجتماع،  م�صتهل  ويف 

اإىل  والعرفان  التقدير  املجل�س  رئي�س 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  مقام 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

جمل�س  بت�صكيل  تف�صله  على  املعظم، 

للدرا�صات  البحريني  املجل�س  اإدارة 

مقام  واإىل  ال�صحية،  والتخ�ص�صات 

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ورعاية  اهتمام  على  الوزراء  جمل�س 

�صموه الدائمة ب�صوؤون القطاع ال�صحي 

ا�صتدامة  لتحقيق  املبذولة  وبامل�صاعي 

ومتيز اخلدمات ال�صحية يف اململكة.

االجتماع  الرئي�س  وا�صتهل 

اإيجاز عن دور ومهام املجل�س  بتقدمي 

والتخ�ص�صات  للدرا�صات  البحريني 

ملناق�صة  املجل�س  انتقل  ثمَّ  ال�صحية، 

املوا�صيع املدرجة على جدول االأعمال، 

البورد  ت�صنيف  مقرتح  بحث  ومنها 

اللهيئات  مع  والتن�صيق  العربي، 

الدول  يف  ال�صحية  والتخ�ص�صات 

الهيئة  مع  التن�صيق  ومنها  ال�صقيقة، 

الطبية  للتخ�ص�صات  ال�صعودية 

للتخ�ص�صات  العمانية  والهيئة 

�صيا�صة  وا�صتعرا�س  الطبية، 

التدريب للتخ�ص�صات ال�صحية ودور 

ال�صحية  املنظومة  جهات  خمتلف 

املجل�س  وقرر  ال�صحي.  التدريب  يف 

درا�صة  لرفع  عمل  فرق  اأربع  ت�صكيل 

طب  يف  ال�صحية  التخ�ص�صات  عن 

العائلة وفريق لتخ�ص�صات التمري�س 

موؤهالت  لدرا�صة  وفريق  والقبالة 

الطب اخلا�س.

مبا  بالقيام  املجل�س  ويخت�س 

يلزم ل�صمان االمتثال ملعايري االعتماد 

التدريب  ب�صاأن  والدولية  الوطنية 

التدريب  نتائج  وحت�صني  ال�صحي، 

بهدف اإعداد وتطوير وتاأهيل العاملني 

كفاءتهم  رفع  مع  ال�صحي  القطاع  يف 

يحقق  مبا  املهني  اأدائهم  وحت�صني 

الطبية  للخدمات  ال�صامل  التطور 

وال�صحية باململكة، من خالل االإ�صراف 

برامج  وتقومي  ومتابعة  اإن�صاء  على 

على  للح�صول  واإعدادها  التدريب 

الإ�صدار  اآلية  و�صع  الدويل،  االعرتاف 

التخ�ص�صات  من  كل  يف  ال�صهادات 

وو�صع  الوطنية  ال�صحية  والربامج 

املهنية  ال�صهادات  وتقومي  معادلة 

التدريبية  الربامج  قبل  من  املمنوحة 

املختلفة.

كما يتوىل املجل�س اقرتاح م�صادر 

املندرجة  التدريبية  للربامج  التمويل 

حتت الرعاية ال�صحية باململكة واإن�صاء 

باحتياجات  تفي  تدريبية  برامج 

من  االحتياجات  على  بناًء  اململكة 

ب�صكل دوري  ال�صحية  العاملة  القوى 

طبقاً لتقارير جلنة التخطيط ال�صحي 

للتغطية  حتقيقاً  اال�صرتاتيجي 

ت�صكيل  على  عالوة  ال�صاملة  ال�صحية 

التخ�ص�صية  الفرعية  العلمية  اللجان 

لكل اخت�صا�س طبي اأو �صحي لو�صع 

الربامج التدريبية لكل اخت�صا�س.

الربامج  اإن�صاء  باملجل�س  واأنيط 

باملهام  والقيام  املتخ�ص�صة  التدريبية 

عمل  فرق  ت�صكيل  و  برنامج  لكل 

متخ�ص�صة  ودرا�صات  مبهام  للقيام 

واإعداد اآلية ومعايري املتابعة والتقومي 

على  واالإ�صراف  التدريبية  للربامج 

عمليات املتابعة والتقومي.

برئا�صة  املجل�س  ت�صكيل  ومت 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة الفريق 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

الدكتور  من:  كل  وع�صوية  خليفة 

عن  ممثالً  العوهلي  عبدالرحمن  خالد 

جامعة اخلليج العربي نائباً للرئي�س، 

عن  املانع ممثالً  خليفة  وليد  الدكتور 

التنفيذي  والرئي�س  ال�صحة،  وزارة 

للم�صت�صفيات احلكومية الدكتور اأحمد 

التنفيذي  الرئي�س  االأن�صاري،  حممد 

االأولية،  ال�صحية  الرعاية  ملراكز 

عن  ممثالً  النواخذة  علي  اإبراهيم 

الدكتورة  لل�صحة،  االأعلى  املجل�س 

جامعة  عن  ممثالً  خنجي  حممد  لينا 

ح�صن  دالل  الدكتورة  البحرين، 

امللك  م�صت�صفى  عن  ممثالً  احل�صن 

خالد  طبيب  العميد  اجلامعي،  حمد 

عبدالغفار عبداهلل ممثالً عن م�صت�صفى 

ناجي  الدكتور  البحرين،  دفاع  قوة 

امللكية  الكلية  عن  ممثالً  الدين  علم 

الدكتور  البحرين،  يف  للجراحني 

عن  ممثالً  بوكمال  عبدالرحمن  نزار 

للقلب،  بن خليفة  ال�صيخ حممد  مركز 

ممثالً  ن�صيب  علي  اأزهار  الدكتورة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  عن 

حممد  الدكتور  ال�صحية،  واخلدمات 

القطاع  عن  ممثالً  العو�صي  اأمني 

ال�صحي اخلا�س.

حممد بن عبداهلل يرتاأ�س االجتماع االأول للمجل�س بعد ت�سكيله

جمل�س »الدرا�سات ال�سحية« يبحث مقرتح ت�سنيف البورد العربي
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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

P  12

Link

P  11

Link

Link

P  5

Link

05حمليات www.alayam.com

الثالثاء 6 ذو احلجة 1443 ـ العدد 12141

Tuesday 5th July 2022 - No. 12141

بالرغم من غياب الويل غيبة منقطعة

»ال�صرعية« تق�صي باإثبات عقد زواج ر�صمي مب�صر

على طريف:

 

اأفادت املحامية خلود مظلوم اأن املحكمة 

العالقة  باإثبات  ق�ضت  ال�ضرعية  الكربى 

وزوجها  موكلتها  بني  احلا�ضلة  الزوجية 

مبوجب العقد الر�ضمي ال�ضادر يف جمهورية 

م�ضر العربية والت�ضديق عليه يف �ضجالت 

املحكمة الر�ضمية مع ما يرتتب عليه من اآثار 

باقي  �ضرعية وقانونية، وذلك يف مواجهة 

ووزارة  ووالدها  »زوجها  عليهم  املدعى 

العدل«. 

ارتبطت  املدعية  اإن  مظلوم  وقالت 

زواج  عقد  مبوجب  الأول  عليه  باملدعى 

م�ضر  جمهورية  يف  �ضادر  وموثق  ر�ضمي 

العربية وم�ضدق من اجلهات الر�ضمية، وقد 

دخل املدعى عليه الأول »الزوج« باملدعية، 

وعا�ضرها معا�ضرة الأزواج وهي الآن حامل 

منه، وتقدمت با�ضتمارة طلب الت�ضديق على 

عقد الزواج لدى املحكمة ال�ضرعية )الدائرة 

ال�ضنية( ومت التعليق عليها من قبل قا�ضي 

�ضرعية  دعوى  رفع  ب�ضرورة  الإجراءات 

الذي حدا  الأمر  الزواج،  لإثبات �ضحة عقد 

لها  للحكم  املاثلة  دعواها  لرفع  باملدعية 

بطلبها �ضالف الذكر. 

يف  بينت  املحكمة  اأن  مظلوم  وبينت 

احلكم  طلبت  املدعية  باأن  حكمها  حيثيات 

الر�ضمي  الزواج  عقد  �ضحة  باإثبات  لها 

واحلا�ضل يف عام 2021، وقد ثبت للمحكمة 

وبالبينة ال�ضرعية ومبا ل يدع جمالً لل�ضك 

املدعية  بني  الزوجية  انعقاد  �ضحة  ثبوت 

اآنًفا  املذكور  بالتاريخ  الأول  عليه  واملدعى 

وبعقد م�ضتوف الأركان وال�ضروط ال�ضرعية 

مت اإبرامه يف جمهورية م�ضر العربية، ومت 

الت�ضديق عليه من اجلهات الر�ضمية.

اأوراق  يف  الثابت  اأن  املحكمة  وتابعت 

الزوجة«  »والد  الويل  من  خلّوها  الدعوى 

كونه غائًبا غيبة منقطعة، واملحكمة تق�ضي 

اإبرامه،  قانون حمل  العقد مبوجب  ب�ضحة 

العالقة  باإثبات  املحكمة  معه  تق�ضي  مما 

واملدعى  املدعية  بني  احلا�ضلة  الزوجية 

عليه الأول مبوجب العقد الر�ضمي ال�ضادر 

والت�ضديق  العربية  م�ضر  جمهورية  من 

مع  الر�ضمية  املحكمة  �ضجــالت  يف  عليه 

اآثار �ضرعية وقانونية،  ما يرتتب عليه من 

عليهم،  املدعى  باقي  مواجهة  يف  وذلك 

واألزمت املدعية امل�ضروفات.

خلود مظلوم

 اأعلن ق�ضم العالقات العامة والعالم بجهاز امل�ضاحة 

والت�ضجيل العقاري باأن حجم التداول العقاري للن�ضف 

 )547،347،854( بلغ  قد   2022 العام  من  الأول 

باملقارنة   %13 بحوايل  قدرت  زيادة  بن�ضبة  ديناًرا، 

بنف�س الفرتة من الــعام 2021. 

العقـــاري  الت�ضجيل  معامالت  عدد  بلغ  كما 

قدره  مــا  العــــام  هذا  مــــن  الأول  للن�ضــف 

زيارة  بن�ضبة  اأي  عقاريــــة،  معاملة   )12،399(

قدرت بحوايل %5.

بن�صبة زيادة 13%.. »الت�صجيل العقاري«:

ن�صف مليار دينار حجم التداول العقاري يف 6 اأ�صهر

 ال�شيخ 

�شلمان بن 

عبداهلل

خديجة العرادي:

يكتمل و�ضول احلجاج البحرينيني اإىل مّكة املكرمة اليوم الثالثاء 

لأداء منا�ضك احلج، واملزمع اأن تبداأ بعد غٍد اخلمي�س.

وو�ضلت اأم�س دفعات جديدة من احلجاج اإىل مّكة املكرمة حيث 

اأّدت منا�ضك العمرة ب�ضالم.

واأّكد اأ�ضحاب حمالت لالأيام اأن اأداء منا�ضك العمرة كانت مي�ّضرة 

جًدا، واأن الإجراءات املتبعة منذ و�ضول احلاج عرب مطار جّدة الدويل 

وحتى اأداء املنا�ضك �ضهلة.

وقال رئي�س حملة املوا�ضم جا�ضم اأبل اإن احلجاج ي�ضتقرون اليوم 

وغًدا يف ال�ضكن للراحة، حيث من املزمع اأن تنطلق مرا�ضم احلج بعد 

غٍد اخلمي�س يف يوم الرتوية، وبعدها الوقوف بعرفة يوم اجلمعة، يف 

حني تنتهي منا�ضك احلج الثالثاء القادم.

ويبلغ عدد احلجاج البحرينيني هذا العام 2094 حاًجا وحاّجة، 

 8 يف  جميعهم  موزعني  احلمالت،  من  اإداريني   105 اإىل  بالإ�ضافة 

القليل من  العدد  ب�ضبب  قرار دمج احلمالت  بعد  حمالت فقط، وذلك 

احلجاج هذا العام.

املا�ضي،  ال�ضهر  ت�ضريح  ال�ضعودية، يف  العربية  اململكة  واأعلنت 

اأنها �ضت�ضمح لنحو مليون �ضخ�س باأداء منا�ضك احلج هذا العام من 

داخل وخارج اململكة، يف زيادة كبرية لأعداد الأ�ضخا�س امل�ضموح لهم 

باأداء املنا�ضك بعد عامني من القيود ال�ضارمة ب�ضبب فريو�س كورونا.

و�ضملت �ضروط حج 2022 اأن يكون احلاج من الفئات العمرية 

اللقاح  جرعات  تلقي  ا�ضتكمل  يكون  واأن  ميالدًيا،  عاًما   65 من  اأقل 

�ضتكون  الأولوية  اأن  كما  اململكة،  يف  كورونا  فريو�س  �ضد  املعتمدة 

من  قطاع  لأكرب  فر�ضة  لإعطاء  احلج؛  فري�ضة  اأداء  له  ي�ضبق  ملن مل 

امل�ضلمني حول العامل.

وكانت بعثة مملكة البحرين للحج قد اأ�ضارت اإىل اأنه، وبتوجيهات 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  جاللة  قبل  من 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  قبل  من  ومبتابعة 

بن حممد  نواف  واإ�ضراف  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة 

اللجنة  رئي�س  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  املعاودة 

العليا للحج والعمرة، قامت اإدارة البعثة بجولة ميدانية يف امل�ضاعر 

املقد�ضة للوقوف على جاهزية املخيمات التي �ضيتم ا�ضتقبال احلجاج 

فيها، ل �ضيما من حيث ال�ضالمة واخلدمات املتوافرة، اإذ تعاقدت احلملة 

باأف�ضل  امل�ضاعر  لتجهيز خميمات  للطوافة  اآ�ضيا  موؤ�ض�ضة جنوب  مع 

اخلدمات التي توفر �ضبل الراحة والأمن حلجاج بيت اهلل احلرام.

فريق طبي خمت�ص بكل حملة.. القطان:

 ترتيب مع اجلانب ال�صعودي لإمتام منا�صك احلج للم�صابني بـ»كورونا«
خديجة العرادي: 

البحرينية  احلج  بعثة  رئي�س  اأكد 

اأن جميع  القطان  ال�ضيخ عدنان  ف�ضيلة 

و�ضحة  بخري  البحرينيني  احلجاج 

فريق  حملة  كل  يف  وهناك  و�ضالمة، 

طبي خمت�س يقوم بالتن�ضيق مع اللجنة 

الطبية بالبعثة للتاأكد من �ضالمة و�ضحة 

الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  احلجاج 

تن�ضيًقا  هناك  اأن  كما  الأمر،  تطلب  اإن 

بالتعاون  ال�ضعودي  ا مع اجلانب  خا�ضً

ال�ضعودي  الطبي  النور  م�ضت�ضفى  مع 

ت�ضتدعي  طارئة  حالت  اأية  ُوجدت  لو 

ا هناك ترتيب مع اجلانب  التدخل، واأي�ضً

ال�ضعودي لإمتام احلاج حجته يف حال 

اإ�ضابته بفريو�س كورونا ل �ضمح اهلل.

لديها  اأن جميع احلمالت  اإىل  واأ�ضار 

مع  يتوافق  مبا  التنظيمية  خططها 

اجلانب  قبل  من  التنظيمية  الإجراءات 

فتقوم  التفويج  خطة  اأما  ال�ضعودي، 

الأمنية  اللجنة  قبل  من  البعثة  عليها 

بالتن�ضيق

مع  كذلك  وبالتن�ضيق  احلمالت  مع   

و�ضع  خالل  من  ال�ضعودي،  اجلانب 

جدول وتوقيت لكل حملة ي�ضمن �ضالمة 

م�ضعر  اإىل  عرفة  م�ضعر  من  التفويج 

ي�ضر  بكل  امل�ضاعر  قطار  عرب  مزدلفة 

وباأ�ضرع وقت ممكن.

وقال باأنه مت توزيع الأ�ضاور اخلا�ضة 

باحلاج لكل حملة ليتم توزيعها بالتايل 

على حجاج، ومن املتوقع اأن يتم توزيع 

اأ�ضاور القطار خالل اليومني التاليني.

بعثة  اإدارة  تفقدت  ذلك،  جانب  اإىل 

احلج البحرينية برئا�ضة ف�ضيلة ال�ضيخ 

عدنان القطان العيادة اخلا�ضة باللجنة 

والتاأكد  البحرينية  ببعثة احلج  الطبية 

ال�ضحية  امل�ضتلزمات  جميع  توافر  من 

الالزمة للحجاج يف امل�ضاعر املقد�ضة.

مل�ضعر  خا�ضة  بزيارة  القطان  وقام 

على  املخيمات  ت�ضليم  ملتابعة  منى 

ذاته  الوقت  ويف  البحرينية،  احلمالت 

بت�ضليم  بالبعثة  الأمنية  اللجنة  با�ضرت 

للحمالت  باحلجاج  اخلا�ضة  الأ�ضاور 

البحرينية

 يف مقر البعثة.

اأم�س  برنامج  البعثة  واختتمت 

البحرينية  احلمالت  من  عدد  بزيارة 

احلمالت  عقد  اكتمال  بعد  و�ضلت  التي 

بال�ضحة  اجلميع  وو�ضول  البحرينية 

وال�ضالمة.

اأ�صحاب حمالت: اأداء منا�صك العمرة ب�صالم والإجراءات �صهلة ومي�ّصرة

اكتمال و�صول احلجاج البحرينيني ملكة املكرمة اليوم
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»املرّبة اخلليفية« حتتفي بخريجي برنامج رايات للمنح الدرا�شية

احتفاالً  اخلليفية  املرّبة  م�ؤ�س�سة  نّظمت 

طلبة  من  التا�سعة  الدفعة  تخريج  مبنا�سبة 

بلغ  والذي  الدرا�سية،  للمنح  رايات  برنامج 

التخ�س�سات  خمتلف  من  خريًجا   26 عددهم 

املعل�مات  كتقنية  العمل،  �س�ق  يف  املطل�بة 

جامعة  من  والهند�سة  الربجميات  وهند�سة 

واأقيمت  البحرين.  وب�ليتكنك  البحرين 

املنا�سبة يف مطعم »OAK« بالرفاع، بح�س�ر 

�سم� ال�سيخة زين بنت خالد اآل خليفة رئي�س 

جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة املرّبة اخلليفية، واأع�ساء 

جمل�س االأمناء، والطاقم االإداري بامل�ؤ�س�سة.

اخلريجني،  الطلبة  بجه�د  االإ�سادة  ومت 

اإىل  باالإ�سافة  اجلامعي  تعليمهم  اأكمل�ا  الذين 

عدد من الدورات وور�س العمل التي متح�رت 

متن�عة،  رقمية  ومهارات  م�ا�سيع  ح�ل 

واال�ستعداد  ال�ظيفي  االإعداد  مهارات  ومنها 

ا  ملتغريات امل�ستقبل. وقد رّكزت الدورات اأي�سً

الذات،  وتاأكيد  بالنف�س  الثقة  تعزيز  على 

اخلطابة  مهارات  وتط�ير  تنمية  على  عالوة 

ومهارات  االآخرين،  مع  والت�ا�سل  واالإدارة 

الدورات  هذه  �ساهمت  وقد  االإجنليزية.  اللغة 

واإعدادهم لاللتحاق ب�س�ق  الطلبة  يف جتهيز 

العمل وتاأدية االأدوار وامل�س�ؤوليات ال�ظيفية 

بكل فاعلية. وتابعت م�ؤ�س�سة املرّبة اخلليفية 

يف  والتمّيز  التفّ�ق  على  الطلبة  ت�سجيع 

ح�افز  ت�فري  خالل  من  العلمي  التح�سيل 

مالية �سهرية.

اآل  خالد  بنت  زين  ال�سيخة  �سم�  واأعربت 

املرّبة  م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة 

وتفّ�ق  بنجاح  �سرورها  بالغ  عن  اخلليفية، 

للمنح  رايات  لربنامج  املنت�سبني  الطلبة 

يف  اخلريجني  دور  على  واأكدت  الدرا�سية. 

جيل  الإعداد  امل�ؤ�س�سة  واأهداف  روؤى  حتقيق 

خمتلف  يف  التمّيز  على  وقادر  ُمثقف  �سبابي 

ثقة  »لدينا  قائلة:  واأ�سافت  العمل.  جماالت 

اخلريجني  الطلبة  وقدرات  باإمكانيات  كبرية 

وقد  الدرا�سية،  للمنح  رايات  برنامج  �سمن 

َترّكز حر�سنا على منحهم اأف�سل الفر�س للتعلّم 

املهنية  م�سريتهم  ليبا�سروا  املهارات  وتط�ير 

امل�ؤ�س�سة  خريج�  واأثبت  وجاهزية.  بكفاءة 

العمل  �س�ق  دخل�ا  حيث  ومتيزهم،  جدارتهم 

بكل �سه�لة بجانب ح�س�لهم على ج�ائز على 

امل�ست�ى املحلي واالإقليمي. ونحن نهنئهم على 

متابعة جه�دهم  على  ون�سجعهم  النجاح  هذا 

املتميزة لرفع راية ال�طن عالًيا.«

جمموعة ال�شايع تتخذ من ال�شاية �شكوير مقراً لأوىل

متاجر �شتاربك�س للطلبات اخلارجية يف حمافظة املحرق

من  وطبي  جتاري  جممع  اأول  �سك�ير،  ال�ساية 

ع�ساق  ال�ستقبال  الب�سيتني،  منطقة  قلب  يف  ن�عه 

اأ�سهر  الأحد  جديد  فرع  افتتاح  خالل  من  القه�ة 

مت  �ستاربك�س.  املف�سلة،  العاملية  املقاهي  �سال�سل 

 - ال�سايع  جمم�عة  بني  ال�سراكة  اتفاقية  ت�قيع 

ت�سغيل  يف  الرائدة  العاملية  ال�سركات  اأكرب  اإحدى 

�سك�ير،  وال�ساية   - التجارية  العالمات  امتياز 

يف  القه�ة  بيع  متاجر  اأكرب  من  واحدة  ال�ست�سافة 

العامل، �ستاربك�س، من خالل افتتاح فرع جديد له يف 

ال�ساية �سك�ير، بهدف ت�فري حلظات من اال�سرتخاء 

تقدمي جتربة جديدة  القه�ة، عرب  لع�ساق  والبهجة 

كلياً لهم مدف�عة بال�سغف واحلرفية واخلربة التي 

ت�ستهر بها متاجر �ستاربك�س عرب العامل. وتعد هذه 

عرو�س  لتعزيز  االأمام  اإىل  رائدة  خط�ة  ال�سراكة 

املاأك�الت وامل�سروبات يف ال�ساية �سك�ير ومن املقرر 

افتتاحه يف الربع الثالث من هذا العام.

م�سدر  �سرح  ال�سراكة،  هذه  قيام  ومبنا�سبة 

ال�ساية  »اأثبت  قائالً:  �سك�ير  ال�ساية  من  م�سئ�ل 

للت�س�ق  رائعة  ك�جهة  مكانته  بالفعل  �سك�ير 

كبرية  جمم�عة  يقدم  حيث  الب�سيتني،  منطقة  يف 

مدار  على  بعناية  املختارة  املتاجر  من  ومتن�عة 

ال�سايع،  جمم�عة  مع  �سراكتنا  وتاأتي  ال�ساعة، 

وال�سعادة  والزخم  االإجنازات  من  مزيداً  لت�سفي 

ال�ست�سافة متجر �ستاربك�س، ما ي�ؤكد على التزامنا 

بتقدمي جتربة واعدة ملجتمعنا املحلي، مبا يتيح لهم 

االلتقاء وق�ساء اأوقاتاً رائعة �س�ياً يف بيئة ال�ساية 

�ستاربك�س،  اإن  ذلك.  لتحقيق  املالئمة متاماً  �سك�ير 

ولذلك  وم�سه�رة،  رائدة  عاملية  جتارية  كعالمة 

يتطلع اجلميع لال�ستمتاع بتجربة �ستاربك�س، ونحن 

بدورنا نتطلع اإىل ت�فري ذلك ال�سع�ر لزوارنا«.

»موتر�شيتي« و»�شريي« حتتفالن ب�شراكتهما الناجحة مع »مالعب«

احل�سري  ال�كيل  »م�تر�سيتي«،  �سركة  احتفلت 

ب�سراكتهما  البحرين،  مملكة  يف  »�سريي«  ملركبات 

النا�سئة  ال�سركات  اأهم  اإحدى  »مالعب«،  مع  الناجحة 

املتخ�س�سة يف ت�فري اخلدمات االإلكرتونية الريا�سية يف 

 »Fantast League« البحرين، وذلك مع اإطالق بط�لة

التي ُتعترب اأول بط�لة تقام ح�س�رًيا �سمن امل��سم. 

انطالًقا من اإميانها باأ�سل�ب احلياة ال�سحي واأهمية 

ال�دية،  واملناف�سة  باملتعة  مليئة  ريا�سية  اأج�اء  ت�فري 

�سناعة  يف  الرائدة  ال�سينية  ال�سركة  �سريي،  قامت 

باالإعالن  البحرين،  لـ»م�تر�سيتي«  والتابعة  ال�سيارات، 

القطاع  دعم  بهدف  »مالعب«  �سركة  مع  �سراكتها  عن 

الريا�سي املحلي وتط�يره. 

م�شـــرح الدانة يك�شـــف تفا�شيل حفـــالت املو�شم اجلديــد

الرتفيهية  ال�جهة  الدانة،  م�سرح  ك�سف 

الي�م  البحرين،  مملكة  يف  ن�عها  من  االأوىل 

عن املزيد من التفا�سيل ح�ل جدول احلفالت 

تت�سمن  والتي  اجلديد،  امل��سم  خالل  القادمة 

من بني احلفالت التي مت تاأكيدها ل�سهر اأكت�بر 

واملحب�بة  االإقليمية  االأ�سط�رة  ون�فمرب، 

الفنان  اإىل  باالإ�سافة  الفنان عبداملجيد عبداهلل، 

 DJ( تيي�ست�  جي  دي  اله�لندي  واملنتج 

Tiësto( والفنان االأ�سكتلندي ل�ي�س كابالدي، 
من بني عرو�س اأخرى.

عبداهلل،  عبداملجيد  الفنان  �سي�سيء 

واملعروف بلقب »اأمري الطرب«، م�سرح الدانة 

ال  م��سيقية  باأم�سية  اأكت�بر   14 تاريخ  يف 

الفنان  ُعرف  املهنية،  م�سريته  خالل  ُتن�سى. 

يعترب  الذي  املميز  ب�س�ته  عبداهلل  عبداملجيد 

اأحد اأهم االأ�س�ات يف ت�سكيل وتط�ير االأغنية 

»من  منها  مميزة  اأغاين  اأنتج  حيث  العربية، 

اإجنازاته يف  على  ال�س�ء  ت�سليط  مثلك«. ومت 

عام 2019 عند ح�س�له على جنمة يف »ممر 

امل�ساهري« بدبي.

قبل  من  حفالت  اجلدول  كذلك  ويت�سمن 

بحفل  امل��سم  �سينطلق  حيث  عاملية،  جن�م 

النجم العاملي جا�سنت بيرب، وذلك يف 05 تاريخ 

واملنتج  الفنان  قبل  من  اأداء  ويتبعه  اأكت�بر، 

 )Grammy(اله�لندي احلائز على جائزة الـ

دي جي تيي�ست� )DJ Tiësto( يف تاريخ 21 

اأكت�بر.

تاريخ  يف  حفالً  ا  اأي�سً اجلدول  ويت�سمن 

االأ�سكتلندي  الفنان  قبل  من  ن�فمرب   26

الناجحة  االأغنية  �ساحب  كابالدي،  ل�ي�س 

تعترب  والتي   ،»Someone You Loved«

اأط�ل اأغنية متكنت البقاء يف قائمة اأف�سل ع�سر 

اأغاٍن فردية يف اململكة املتحدة. 

وقت  يف  متاحة  �ستك�ن  احلفالت  تذاكر 

الر�سمي  الدانة  م�سرح  م�قع  خالل  من  الحق 

.www.aldana.com.bh

بالتعاون مع مركز الرعاية ال�شحية املنزلية

»الكويت الوطني - البحرين« مينح عمالءه خ�شومات ح�شرية 

على  ال�طني  الك�يت  بنك  يحر�س 

خالل  من  م�ستمر  ب�سكل  عمالئه  مكافاأة 

ت�سميمها  يتم  التي  العرو�س  تقدمي 

املتن�عة  احتياجاتهم  مع  يت�افق  مبا 

و�سرائحهم املختلفة، ويف هذا االإطار، اأعلن 

االئتمان  بطاقة  عر�س  اإطالق  عن  البنك 

ال�سحية  الرعاية  مركز  مع  بالتعاون 

املنزلية يف البحرين.

ومينح هذا العر�س الذي ي�ستمر حتى 

خ�س�مات  البنك  عمالء   ،2023 مار�س 

البنك  بطاقات  ا�ستخدام  عند   %20

ال�سحية  الرعاية  مركز  يف  االئتمانية 

الرعاية  خدمات  مثل  بالبحرين،  املنزلية 

الطبيعي  العالج  وا�ست�سارات  املنزلية 

اخلدمات  من  والكثري  بالتدليك  والعالج 

عمالء  �سيحظى  كما  االأخرى.  ال�سحية 

ال�طني  مكافاآت  نقاط  جني  مبيزة  البنك 

نظري نفقاتهم يف املركز.

عن  اال�ستعالم  البنك  لعمالء  وميكن 

متطلبات احل�س�ل على بطاقة االئتمان من 

بنك الك�يت ال�طني من خالل زيارة اأقرب 

فرع لهم اأو االت�سال مبركز خدمة ال�طني 

على 17155555 اأو من خالل م�قع البنك 

Bahrain  /nbk.com على االإنرتنت

لبنك  العام  املدير  قال  املنا�سبة  وبهذه 

فردان:  علي  البحرين   - ال�طني  الك�يت 

العمل  ال�طني  الك�يت  بنك  يف  »ن�ا�سل 

الدوؤوب يف �سبيل مكافاأة عمالئنا ومنحهم 

اأ�سل�ب حياة فريداً بف�سل ما تقدمه بطاقات 

وعرو�س  مزايا  من  االئتمانية  البنك 

ح�سرية تلبي كافة احتياجاتهم«. 

ب�سكل  قائالً:»نت�ا�سل  فردان  واأ�ساف 

اأف�سل  لهم  لن�فر  عمالئنا  مع  م�ستمر 

املتميزة  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات 

كما  ال�طني،  من  عليها  اعتادوا  التي 

واإ�سافة  خدماتنا  تط�ير  نعدهم مب�ا�سلة 

اهتماماتهم  تلبي  التي  املزايا  من  الكثري 

وتطلعاتهم«. 

الرعاية  مركز  رئي�س  قال  جانبه  من 

في�سل  د.  البحرين  يف  املنزلية  ال�سحية 

الرعاية  مركز  يف  �سعداء  »نحن  النا�سر: 

املميزة  ال�سراكة  بهذه  املنزلية  ال�سحيــة 

ح�سرية  مزايا  ت�فري  يف  �ست�ساهم  التي 

لعمالء البنك.«

افتتاح معر�س »ان �شيتي« يف عراد

عراد  يف  �سيتي  ان  معر�س  افتتاح  مت 

التع  �سلطان  بح�س�ر  العرادي  �سارع   -

االدارة،  حممد فتحي - جمل�س  - جمل�س 

االدارة، عي�سى امر اهلل - جمل�س االدارة.

ويحت�ي املعر�س على ت�سكيلة وا�سعة 

من املالب�س )رجالية -ن�سائية - اوالدي(، 

�سنط  والدي(   - ن�سائي   - )رجايل  احذية 

- عط�رات - مكياجات، وبا�سعار تناف�سية 

دينار   2.495 حتى  فل�س   ،100 من  تبدا 

فقط.

االدارة  جمل�س  ع�س�  �سلطان  اكد  كما 

مبملكة  فروع  عدة  افتتاح  يف  رغبتهم  عن 

البحرين خالل اال�سهر القادمة

اال�س�اق  من  البحريني  ال�س�ق  معتربا 

بالتعاون  ا�ساد  كما  واملتط�رة  ال�اعدة 

وزارة  من  املقدمة  والت�سهيالت  احلا�سل 

التجارة  قطاع  خلدمة  والتجارة  ال�سناعة 

داخل اململكة.

واكد حممد فتحي ع�س� جمل�س االدارة 

تتغري  ولن  تناف�سية  اال�سعار  ان  على 

ت�فري  �سرورة  على  م�ؤكدا  الحقا  اال�سعار 

كافة الب�سائع لزبائننا الكرام.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12141/pdf/INAF_20220705004204824.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/events/968588/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968617/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء
يهنئان الرئيس الجزائري بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد 
تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور 
الصحة والس��عادة ولش��عب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الش��قيق بتحقيق المزي��د من التق��دم واالزدهار في ظل قي��ادة فخامته 

الحكيمة.

وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل برقي��ة تهنئة إلى الرئي��س الجزائري 
عبدالمجيد تبون، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعرب سموه فيها 
عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب 

الجزائر مزيدًا من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
برقية تهنئة مماثل��ة إلى الوزير األول بالجمهوري��ة الجزائرية أيمن بن 

عبدالرحمن.

الملك يهنئ رئيس جمهورية 
الرأس األخضر بذكرى االستقالل
 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى

 آل خليف��ة عاهل البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئة إلى فخامة الرئيس خوس��يه ماري��ا نيفيس رئيس 
جمهورية الرأس األخضر، وذلك بمناس��بة ذكرى استقالل 

بالده.
وأع��رب جاللته ف��ي البرقية عن أطيب تهاني��ه وتمنياته 
لفخامت��ه بموف��ور الصح��ة والس��عادة بهذه المناس��بة 

الوطنية.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يتلقى برقية شكر جوابية 

من رئيس وزراء باكستان
 تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
برقية ش��كر جوابية م��ن رئيس وزراء باكس��تان محمد 
شهباز ش��ريف، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث 
بها س��موه بمناس��بة انتخابه رئيس��ًا لوزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية.

»خفر السواحل«: رماية تدريبية 
بمنطقة شرق »الجارم« اليوم

أعلنت قيادة خفر الس��واحل عن قيامها بعملية رماية تدريبية باس��تخدام الذخيرة الحية في 
المنطقة البحرية الواقعة ش��رق فشت »الجارم« حس��ب الخريطة واإلحداثيات المرفقة وذلك 

اليوم الثالثاء ما بين الساعة 08:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا.
ودعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم االقتراب من المنطقة 

المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظًا على سالمتهم.

 مي بنت محمد: أهمية 
 دعم القطاع المسرحي

 وتوفير اإلمكانات له

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة أمس في مقر الهيئة وفدًا من 
مس��رح أوال يتقدمه المهن��دس فهمي الجودر ورئيس 
مس��رح أوال الفن��ان أنور أحم��د، وذل��ك للتباحث حول 
جملة من المواضيع المتعلقة بس��بل دعم مسرح أوال 
وتس��هيل الظروف المالئمة لالرتقاء بأدائه، إلى جانب 
االطالع على مجريات العمل بمش��روع بناء مسرح أوال 

االستثماري. 
ورحبت رئيس��ة الهيئة بالوفد، مش��يدًة بالجهود التي 
يبذلها مس��رح أوال في تطوير الحراك الثقافي بش��كل 

عام والقطاع المسرحي بشكل خاص.
وأش��ادت بالمواضي��ع الهادفة التي يتناولها المس��رح 
ودورها في رفع الوعي بالقضايا الثقافية والمجتمعية، 
مؤكدًة أهمية دعم القطاع المسرحي البحريني وتوفير 

اإلمكانات الالزمة له. 
من جانبه، أش��اد الجودر بدور هيئ��ة البحرين للثقافة 
واآلثار برئاس��ة الش��يخة مّي في التواص��ل المثمر مع 
المس��ارح األهلية، إل��ى جانب ما تقوم ب��ه الهيئة من 
مس��اٍع مس��تمرة لتحس��ين ظروف العمل المس��رحي 
واالرتق��اء بكوادره، كما أطلع الفنان أنور أحمد رئيس��ة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار على الخطط والمشاركات 

المستقبلية للمسرح.

المعاودة إسهامات بيت 
التمويل الكويتي لها بالغ األثر 

في تنفيذ برامج صندوق الزكاة 

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف 
المع��اودة، بمكتبه أم��س، العضو المنت��دب الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي )البحرين( عبدالحكيم 

الخياط .
وتم خالل اللقاء، اس��تعراض أوجه التعاون المس��تمر 
والمثم��ر وبحث س��بل تعزي��زه، في إطار الش��راكة مع 
مؤسسات القطاع الخاص، لدعم مسيرة العمل الخيري 

واإلنساني في المملكة.
وأعرب الوزير خالل اللقاء عن شكره وتقديره إلسهامات 
مجموعة بيت التمويل الكويتي في دعم المش��روعات 
الخيرية التي ينفذه��ا صندوق الزكاة والصدقات والتي 
كان لها بالغ األثر ف��ي تنفيذ عدد من برامج الصندوق 

الهادفة.
وأكد على أهمية تعزيز مبدأ التكافل االجتماعي ودوره 
في تكريس قيم التعاون والت��آزر والتراحم والتواد في 
المجتمع، وه��ي من المقاصد النبيل��ة التي حث عليها 

الدين اإلسالمي الحنيف.

محمد بن عبداهلل يترأس االجتماع األول

 »مجلس الدراسات الصحية«: أربع 
فرق عمل لدراسة تخصصات طب العائلة 

عقد المجلس البحريني للدراس��ات 
والتخصص��ات الصحي��ة اجتماع��ه 
المجل��س  رئي��س  برئاس��ة  األول 
األعل��ى للصح��ة، رئي��س المجلس 
والتخصصات  للدراس��ات  البحريني 
الصحية الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليف��ة، وذلك بعد 
صدور المرس��وم الملكي الس��امي 
بإنش��اء   2022 لس��نة   )13( رق��م 
البحرين��ي  المجل��س  وتش��كيل 

للدراسات والتخصصات الصحية.
وف��ي ه��ذا الص��دد، رح��ب الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة - وبحض��ور وزي��رة الصحة 
الس��يد، بأعض��اء مجل��س  جليل��ة 
اإلدارة، وهنأه��م عل��ى تعيينه��م، 
مؤك��دًا ثقت��ه في ق��درة المجلس 
على أداء المه��ام المناطة به، من 
خالل التعاون بين أعضاء المجلس 
نفسه، وتعاونه كذلك مع الهيئات 
الصحية وذات العالقة في المملكة.
وفي مس��تهل االجتماع رفع رئيس 
المجل��س التقدي��ر والعرف��ان إلى 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المعظ��م، عل��ى تفضله بتش��كيل 
مجل��س إدارة المجل��س البحرين��ي 
للدراس��ات والتخصص��ات الصحية، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء على 
الدائمة  اهتم��ام ورعاي��ة س��موه 
بشؤون القطاع الصحي وبالمساعي 
المبذولة لتحقيق اس��تدامة وتميز 

الخدمات الصحية في المملكة.
واستهل الرئيس االجتماع بتقديم 
إيج��از ع��ن دور ومه��ام المجل��س 
والتخصصات  للدراس��ات  البحريني 
المجل��س  انتق��ل  ث��مَّ  الصحي��ة، 
لمناقش��ة المواضيع المدرجة على 
ج��دول األعمال، ومنها بحث مقترح 
والتنس��يق  العربي،  البورد  تصنيف 
مع الهيئ��ات والتخصصات الصحية 
ومنه��ا  الش��قيقة،  ال��دول  ف��ي 
الس��عودية  الهيئة  م��ع  التنس��يق 
والهيئ��ة  الطبي��ة  للتخصص��ات 

الطبي��ة،  للتخصص��ات  العماني��ة 
التدري��ب  سياس��ة  واس��تعراض 
للتخصصات الصحي��ة ودور مختلف 
جه��ات المنظوم��ة الصحي��ة ف��ي 
التدري��ب الصح��ي. وق��رر المجلس 
تش��كيل أربع فرق عمل لرفع دراسة 
ف��ي  الصحي��ة  التخصص��ات  ع��ن 
ط��ب العائل��ة وفري��ق لتخصصات 
التمريض والقبالة وفريق لدراس��ة 

مؤهالت الطب الخاص.
ويختص المجلس بالقيام بما يلزم 
لضمان االمتثال لمعايير االعتماد 
الوطني��ة والدولية بش��أن التدريب 
التدريب  نتائج  الصحي، وتحس��ين 
به��دف إع��داد وتطوي��ر وتأهي��ل 
العاملين في القطاع الصحي مع رفع 
كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني 
بما يحقق التطور الشامل للخدمات 
الطبي��ة والصحي��ة بالمملكة، من 
خالل اإلش��راف على إنشاء ومتابعة 
وإعدادها  التدري��ب  برامج  وتقويم 
للحص��ول عل��ى االعت��راف الدولي، 
وضع آلية إلصدار الشهادات في كل 
من التخصص��ات والبرامج الصحية 
 الوطني��ة ووض��ع معادل��ة وتقويم 
الش��هادات المهنية الممنوحة من 

قبل البرامج التدريبية المختلفة.
اقت��راح  المجل��س  يتول��ى  كم��ا 
مصادر التموي��ل للبرامج التدريبية 
الصحية  الرعاي��ة  تح��ت  المندرجة 
بالمملكة وإنش��اء برام��ج تدريبية 
تف��ي باحتياج��ات المملك��ة بن��اًء 
الق��وى  م��ن  االحتياج��ات  عل��ى 
العاملة الصحية بشكل دوري طبقًا 
لتقاري��ر لجن��ة التخطي��ط الصحي 
للتغطي��ة  تحقيق��ًا  االس��تراتيجي 
عل��ى  ع��الوة  الش��املة  الصحي��ة 
اللجان العلمي��ة الفرعية  تش��كيل 
التخصصية لكل اختصاص طبي أو 
صحي لوضع البرامج التدريبية لكل 

اختصاص.
وأني��ط بالمجل��س إنش��اء البرامج 
والقي��ام  المتخصص��ة  التدريبي��ة 
بالمه��ام ل��كل برنام��ج وتش��كيل 
فرق عمل للقيام بمهام ودراس��ات 
متخصص��ة وإع��داد آلي��ة ومعايير 
للبرام��ج  والتقوي��م  المتابع��ة 
التدريبية واإلش��راف عل��ى عمليات 

المتابعة والتقويم.
وت��م تش��كيل المجل��س برئاس��ة 
األعل��ى للصحة  المجل��س  رئي��س 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد بن 

عب��داهلل آل خليف��ة وعضوي��ة كل 
من الدكتور خال��د العوهلي ممثاًل 
ع��ن جامع��ة الخليج العرب��ي نائبًا 
للرئي��س، الدكت��ور ولي��د المان��ع 
ممثاًل ع��ن وزارة الصحة، والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحمد األنص��اري، الرئيس 
الرعاية الصحية  التنفيذي لمراك��ز 
النواخ��ذة ممثاًل  إبراهيم  األولي��ة، 
للصح��ة،  األعل��ى  المجل��س  ع��ن 
الدكت��ورة لين��ا خنجي ممث��اًل عن 
جامع��ة البحري��ن، الدكت��ورة دالل 
الحسن ممثال عن مستشفى الملك 
حمد الجامعي، العميد طبيب خالد 
عبدالغف��ار ممث��اًل عن مستش��فى 
قوة دفاع البحري��ن، الدكتور ناجي 
عل��م الدي��ن ممث��اًل ع��ن الكلي��ة 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي البحرين، 
الدكت��ور ن��زار بوكم��ال ممثاًل عن 
مرك��ز الش��يخ محم��د ب��ن خليفة 
للقلب، الدكت��ورة أزهار علي ممثاًل 
عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
الدكتور محمد  الصحية،  والخدمات 
العوضي ممثاًل عن القطاع الصحي 

الخاص.

 فريق لتخصصات التمريض 
والقبالة وفريق لدراسة مؤهالت الطب الخاص

 رنا بنت عيسى: االرتقاء بمنظومة التعليم
 العالي وتقديم خدمات تعليمية مستدامة

عقد االجتماع العاشر للجنة االستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس التعليم 
العالي، برئاس��ة األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل خليفة، 
وعضوية الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب طارق الس��ندي، 
ورئيس جامع��ة الخليج العربي خالد العوهلي، وأمين س��ر المجلس األعلى 

للتطوير والتدريب مريم مصطفى.
 وشكرت األمين العام، أعضاء اللجنة لتعاونهم وجهودهم وما أبدوه من آراء 
ومعلومات تصب في تحقيق األهداف التي تس��عى إليها اللجنة وبما يسهم 
في االرتقاء بمنظومة التعليم العالي وتقديم خدمات تعليمية مس��تدامة 
ومتمي��زة.  وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات التي تمت إحالتها إليها 
من مجل��س أمناء التعليم العالي، ونظرت في الطلبات المقدمة من بعض 
مؤسسات التعليم العالي لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي المتعلقة 

بالنواحي األكاديمية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/05/watan-20220705.pdf?1657000483
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/1014201
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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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             ترصد أحوال ضيوف الرحمن 
 وصول آخر حجاج البحرين 

من المدينة المنورة إلى مكة
الح��ج  حم��ات  آخ��ر  أم��س  وصل��ت 
البحرينية إلى مك��ة، فيما وصل أيضًا 
آخ��ر فوج لحمات أخرى م��ن المدينة 
المش��اعر  أداء  ف��ي  للب��دء  المن��ورة 

والعمرة.
وق��ال مس��ؤول حملة التوحي��د للحج 
محمد جناحي إن جمي��ع الحجاج بخير 
وف��ي أت��م صح��ة، حي��ث يت��م عمل 
فحوصات pcr لهم بشكل يومي، ولم 
يتم رص��د أي حاالت مصابة بفيروس 

كورون��ا، وقد قام الحج��اج أمس بأداء 
العمرة والعودة إلى الفندق.

 من جانبه قال رئيس حملة المواسم 
والحمات المنضمة إليها: إن الحجاج 
قد وصل��وا إل��ى مك��ة المكرمة على 
دفعتين أمس، األولى عبر مطار جدة 
الدول��ي، بينما وصلت الدفعة الثانية 
صب��اح الي��وم لتكتمل آخ��ر الحمات 
المغ��ادرة م��ن البحرين وص��واًل إلى 

األراضي المقدسة.

وأكد أصحاب الحمات التيسير الكبير 
الذي لمس��ه جمي��ع الحج��اج وكوادر 
الحمات في إجراءات الس��فر والخروج 
من البحرين ودخول السعودية، فيما 
أشار رئيس حملة الجنوساني والعيس 
والمصطف��ى  والكاظ��م  والدي��ري 
والمرتجى والبركة عبداهلل الجنوساني 
إل��ى أن الحج��اج قد جمع��وا الجمرات 
عصر أمس، وقاموا بأداء العمرة بعد 

صاة الفجر.

 وزير الداخلية السعودي
يتابع استعدادات قوات أمن الحج

تابع وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية 
رئيس لجن��ة الحج العليا األمي��ر عبدالعزيز بن 
س��عود بن نايف بن عبدالعزيز استعداد قوات 
أم��ن الح��ج واألجه��زة المعنية بش��ؤون الحج 
والحجاج المش��اركة في تنفي��ذ الخطة العامة 

لموسم حج هذا العام 1443ه�.
وأش��ار مدي��ر األمن الع��ام الس��عودي الفريق 
محمد البس��امي إلى مباشرة القوات المشاركة 
في أعم��ال الح��ج مهامها في مك��ة المكرمة، 
والمش��اعر المقدس��ة، والمدينة المنورة، وفي 
المناف��ذ كافة، وعلى كل الط��رق المؤدية إلى 
مناط��ق الحج، منوها إلى أن القوات المش��اركة 
يفتخرون بشعارهم الدائم، وهو خدمة ضيوف 

الرحمن في أطهر بقاع األرض.
وبين البس��امي أن مش��اركة القوات في مهمة 
الحج ش��رف عظيم يس��تمدونه م��ن عقيدتهم 
الدينية الصادقة، وتنفيذهم توجيهات قائدهم 

األعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود، ومتابع��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز ولي العه��د نائب رئي��س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، وبإش��راف مباشر من سمو 

وزير الداخلية.

وأكد جاهزي��ة قوات األم��ن ألداء مهامها على 
أكمل وجه، وذلك للمحافظة على أمن وسامة 
حجاج بيت اهلل الحرام وتيسير أدائهم المناسك 
بالتع��اون والتنس��يق المس��تمرين م��ع جميع 
القطاعات الحكومية ذات االهتمام المش��ترك 

والمصالح الحكومية واألهلية المعنية.

وصول 375 ألف حاج إلى المدينة المنورة
واس  «

كش��فت إحصائية وزارة الحج والعمرة بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية لحركة اس��تقبال ومغادرة 
الحجاج في المدينة المنورة عن وصول 375918 
حاجًا من مختلف الجنس��يات قدم��وا عبر المنافذ 

الجوية والبرية.
وأوضح��ت اإلحصائي��ة أن 305437 حاجًا وصلوا 
إلى مط��ار األمير محم��د بن عبدالعزي��ز الدولي 
بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحات الحج 
هذا الع��ام, بينما اس��تقبل مركز الهج��رة البري 
51048 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 19250، 
إلى جانب أع��داد الحجاج المتبقي��ن في المدينة 
المن��ورة م��ن حيث جنس��ياتهم، مش��يرًة إلى أن 
حج��اج بنجاديش ه��م األكثر عددًا ف��ي المدينة 
المنورة أم��س بواقع 7444 حاجًا، ثم باكس��تان 
بعدد 7261، الهند 5939، نيجيريا 4926، إيران 

بواقع 3051 حاجًا.
وبّينت أن 321269 حاجًا غادروا المدينة المنورة 
خال األيام الماضية في طريقهم إلى المش��اعر 
المقّدس��ة بمك��ة المكرم��ة، فيما بل��غ إجمالي 

الحج��اج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 
54619 من جنسيات مختلفة.

وأظه��رت إحصائية وكال��ة وزارة الح��ج والعمرة 
لش��ؤون الزيارة تنفيذ 581 زيارًة لتقييم مساكن 
الحجاج في المدينة المنورة خال موس��م حج هذا 
العام، في حين بلغ إجمال��ي حاالت التفويج على 
السكن التي تم مباش��رتها 1627 عملية تفويج 

منذ بدء الموس��م، بينما بلغ ع��دد الحجاج الذين 
ت��م إرش��ادهم في مختل��ف مواق��ع الخدمة 894 
حاجًا، باإلضافة إلى تنفيذ 35 زيارًة لتفقد الحالة 
الصحية لحجاٍج منومين في مستشفيات المدينة 
المنورة خال موس��م ما قب��ل الحج، وتنفيذ 233 
زي��ارًة ميداني��ة لتقيي��م أداء مقدم��ي الخدمات 

للحجاج.

 4 محطات رئيسة وأكثر 
من 20 مغذيًا كهربائيًا في 

خدمة الحجاج بالمسجد الحرام

تهتم الرئاس��ة العامة لش��ؤون المس��جد الحرام والمس��جد 
النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة 
وإدارة المراف��ق, بالكهرب��اء ف��ي المس��جد الح��رام ومتابعة 
األعمال الكهربائية وتش��غيلها وف��ق المواصفات المعتمدة 

لها على مدار الساعة.
وأوض��ح رئي��س قس��م الجه��د المتوس��ط ب��إدارة األعم��ال 
الكهربائي��ة عبدالعزي��ز النم��ري أن تغذية ش��بكة الكهرباء 
بالمس��جد الحرام تتألف من: ش��بكة زي��ادة الموثوقية وهي 
مخصص��ة ألحم��ال اإلن��ارة والتهوي��ة والس��الم والمصاعد 
والصوت والكاميرات في المس��جد الحرام، ويتم تأمين تغذية 
هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، وذلك 
من خ��ال عدد من المغذيات قادمة م��ن هذه المحطات إلى 
)٣( محط��ات تحكم بالمس��جد الح��رام، ويت��م توزيعها على 
محط��ات التحويل الموجودة بعدة مواقع، و تحتوي على )40( 
مح��واًل بقدرات مختلفة )م��ن ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا( وجميع 
ه��ذه المح��والت يت��م تغذيتها م��ن مغذيين هما )أساس��ي 

واحتياطي(.
وبين أنه حال وجود أي طارئ -السمح اهلل- يتم تأمين تغذية 
شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد االحتياطية بكدي، 
م��ن خال )٨( مول��دات، قدرة المولد الواح��د )4 م.ف.ا( خال 
فت��رة )1- 3( دقائ��ق، ويتم تأمي��ن األحمال الهام��ة للفترة 
من بداي��ة االنقط��اع وحتى دخ��ول المول��دات للخدمة، عبر 
وح��دات التيار غير المنقطع ) UPS ( والموزعة في عدة مواقع 
بالمس��جد الحرام، ومراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: 
 Supervisory control ( الجهد المتوس��ط من خ��ال نظ��ام
and data acquisition( SCADA- الجه��د المنخف��ض م��ن 

.Building management system ( BMS خال نظام

اكتمال تسليم األساور للحمالت

القطان لـ                  : 91 خيمة للحجاج مزودة بجميع الخدمات
كش��ف رئي��س بعث��ة الح��ج لمملكة 
البحرين الش��يخ عدن��ان القطان، أن 
إجمالي عدد خي��م الحجيج البحرينيين 
بلغ 91 خيم��ة، من بينه��ا 19 خيمة 
لمشعر عرفة تتراوح مساحة الواحدة 
ما بين 200 مت��ر مربع إلى 400 متر 
مرب��ع، بينم��ا يضم مش��عر منى 72 
خيم��ة تتراوح مس��احة الواحدة منها 
م��ا بين 48 مترًا مربع��ًا إلى 96 مترًا 
مربعًا، مؤكدًا جاهزية المخيمات في 
المشاعر المقدسة وأن جميعها مزود 

بجميع الخدمات الازمة صحيًا وأمنيًا. 
وأضاف ل�»الوط��ن«، أن جميع الحجاج 
البحرينيي��ن بخي��ر وصح��ة وس��امة 
وأن اللجن��ة الطبية تعم��ل على مدار 
الساعة حيث أن لكل حملة فريق طبي 
مختص يقوم بالتنس��يق م��ع اللجنة 
للتأك��د من س��امة وصح��ة الحجاج 
البحرينيين واتخ��اذ اإلجراءات الازمة 

إن تطلب األمر.
ون��وه إل��ى أن هن��اك تنس��يقًا خاصًا 
مع الجان��ب الس��عودي بالتعاون مع 
مستش��فى النور الطبي السعودي في 
حال وجود أية حاالت طارئة تستدعي 
التدخ��ل، كذلك الترتي��ب مع الجانب 
السعودي إلتمام الحاج حجته في حال 

إصابته بفيروس كورونا. 

البعث��ة  إدارة  أن  القط��ان،  وأوض��ح 
تفق��دت العي��ادة الخاص��ة باللجن��ة 
الطبي��ة ببعثة الحج البحرينية للتأكد 
من توفر جميع المستلزمات الصحية 
الازمة للحجاج في المشاعر المقدسة 
كم��ا قام��ت بزي��ارة خاصة لمش��عر 
من��ى لمتابع��ة تس��ليم المخيم��ات 
عل��ى الحمات البحرينية، مش��يرًا إلى 

أن اللجن��ة األمني��ة بالبعثة باش��رت 
بالحجاج  الخاص��ة  األس��اور  بتس��ليم 
للحم��ات البحرينية في مق��ر البعثة 
واختتمت البعثة برنامج اليوم بزيارة 
عدد م��ن الحم��ات البحريني��ة التي 
وصل��ت بع��د اكتمال عق��د الحمات 
البحريني��ة ووصول الجمي��ع بالصحة 

والسامة.

الحجاج بخير والترتيب مع السعودية الستكمال الشعيرة حال اإلصابة بـ»كورونا«

الشيخ عدنان القطان 
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ِلُع على تجربة جودة التعليم   »اإليرادات« َيطَّ
في الفوز بجائزة تقدم المرأة البحرينية

اس��تقبلت هيئ��ة ج��ودة التعلي��م ممثلًة في 
الدكت��ور  برئاس��ة  الف��رص،  تكاف��ؤ  لجن��ة 
حس��ن الحمادي نائب رئيس اللجن��ة، القائم 
بأعم��ال مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لمراجعة 
أداء المؤسس��ات التعليمية والتدريبية، وفدًا 
م��ن الجهاز الوطن��ي لإلي��رادات لالطالع على 
تجربة الهيئة في الفوز بجائزة صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة حضرة صاح��ب الجاللة، عاه��ل البالد 
المف��دى - حفظهم��ا اهلل ورعاهم��ا - لتقدم 

المرأة البحرينية.
وبين لجنَتي تكافؤ الفرص في كل من الهيئة 
وجهاز اإليرادات؛ لالطالع على المبادرات التي 
نفذتها الهيئة لتحقيق مب��دأ تكافؤ الفرص 
بين الجنس��ين، وتأهلها للحصول على المركز 
األول للجائ��زة، ف��ي دورته��ا السادس��ة على 

مستوى مؤسسات القطاع العام.
ق��ال نائ��ب رئي��س اللجن��ة الدكت��ور حس��ن 
الحم��ادي: »إنَّ الهيئ��َة تفخ��ُر بم��ا حققت��ه 
م��ن حصوله��ا عل��ى المرك��ز األول ف��ي دعِم 
وتمكي��ِن الم��رأة البحريني��ة وتقدمها، حيث 

إنَّ الهيئ��َة حريص��ٌة عل��ى تنفي��ِذ المب��ادئ 
التي تحقق اس��تدامة جه��ود تمكين المرأة، 
والتنفيذي��ة  اإلداري��ة  المناص��ب  وتقلده��ا 
العلي��ا، وحصوِله��ا على فرص متس��اوية في 

كافة المجاالت، من خالل تدريبها وتمكينها، 
وتوفير خدمات تعزز من بيئة عملها؛ تفعياًل 
للنموذج الوطني إلدم��اج احتياجاتها في إطار 

تكافؤ الفرص في جميع مجاالت العمل«. 

 »شؤون الضباط« 
 تنظم  دورة القيادة 
بالتخطيط والمتابعة

نظم��ت الم��وارد البش��رية ممثل��ة ب��إدارة ش��ؤون الضباط 
بالتع��اون مع معه��د اإلدارة العامة وجامع��ة البحرين دورة 
تدريبية بعنوان« القيادة بالتخطيط والمتابعة« بمش��اركة 
ع��دد من منتس��بي ال��وزارة، وذل��ك تنفي��ذًا لسياس��ة وزارة 
الداخلية لرفع مستوى األداء لدى منتسبيها من خالل التأهيل 

األكاديمي والتدريب النوعي.
واش��تملت ال��دورة التي قدمه��ا الدكت��ور رائد الج��ودر على 
ش��رح للمفاهيم األساس��ية في عملي��ة التخطي��ط والرقابة 
كمنظوم��ة متكامل��ة في المؤسس��ة، باإلضاف��ة إلى معرفة 
العملي��ات القيادية وموقع التخطيط لها ومفاهيم التخطيط 
اإلستراتيجي والتش��غيلي والعالقة بينهما ومراحلهما، فضاًل 
على تقديم تطبيقات لمهارات التخطيط التشغيلي وأدواته.

 حقوق جامعة البحرين
 تناقش التمسك بميثاق األمم 
المتحدة في أوقات االضطرابات

أكدت رئيس��ة جامعة البحرين، الدكت��ورة جواهر المضحكي، 
أهمي��ة اتخاذ ميثاق األمم المتحدة، وثيقة مرجعية في جميع 
األح��وال للعالقات بين الدول، وخاصة في أوقات االضطرابات 
والنزاعات، مشيرة إلى أن العالم أحوج ما يكون لهذه الوثيقة 

حفاظًا على األمن واالستقرار الدولي.  
ج��اء ذل��ك ف��ي لقائه��ا، على هام��ش حلق��ة نقاش��ية حول 
»التمس��ك بميثاق األمم المتحدة في األوقات المضطربة« - 
Upholding the UN Charter in times of turmoil، نظمتها 
كلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات 
القانونية المقارنة في روسيا االتحادية »ICLRC« الذي يقوم 
بزيارة إلى البحرين، في إطار التعاون بين الكلية مع المعاهد 

والكليات المتخصصة في روسيا االتحادية.
ورح��ب عميد كلية الحقوق، الدكتور صالح أحمد، بفريق مركز 
الدراسات القانونية، وحث الطلبة على االستفادة من الخبرات 
القانونية والقضائية للدكتور سكوتنيكوف في مجال القانون 

الدولي وحقوق اإلنسان وتجاربه في محكمة العدل الدولية.
وأش��ار إلى حرص الكلية على تنظيم حلقات علمية يس��تفيد 
منه��ا الحض��ور والطلبة من منظ��ور حقوقي، تتن��اول قضايا 
مهمة وتحديات يفرضها الواقع، وأهمية التمسك بالقوانين 
والقواع��د الت��ي تحمي اإلنس��ان م��ن ضمنها ميث��اق األمم 
المتح��دة الذي يكفل حماية حقوق اإلنس��ان، في إطار حرص 
جامعة البحري��ن على توثيق العالق��ات وروابط التواصل مع 
المؤسس��ات التعليمية واألكاديمية على المستوى اإلقليمي 
والدولي. وقدم المتحدث الرئيس، أس��تاذ القانون الدولي في 
المركز، ليونيد س��كوتنيكوف، نبذة عن ميثاق األمم المتحدة 
باعتب��اره أداة م��ن أدوات القان��ون الدولي، تلت��زم به الدول 

األعضاء في األمم المتحدة.    
وأش��ار إلى ع��دد من المب��ادئ الرئيس��ة للعالق��ات الدولية، 
منها المس��اواة في الس��يادة بين الدول إلى حظر اس��تخدام 
الق��وة في العالقات الدولية.  باإلضافة إلى إنهاء االس��تعمار 
وتقرير المصير، واالمتثال لمبادئ األمم المتحدة األساس��ية، 

والمساواة بين الدول والشعوب.   

بث البرنامج على أكبر القنوات في اإلمارات لتسليط الضوء على رواد األعمال 

»مشاريع األمل«: شراكة مع وزارة االقتصاد 
اإلماراتية للتوسع بالموسم الثاني لـ»بيبان«

ال��ذراع  األم��ل،  مش��اريع  أعلن��ت 
االس��تثمارية لصن��دوق األم��ل، عن 
دخولها في شراكة مع وزارة االقتصاد 
بدولة اإلمارات للتعاون على توس��ع 
الموس��م الثاني من بيبان، البرنامج 
الواقعي األول م��ن نوعه في مملكة 
ل��رواد  مخصص��ًا  لكون��ه  البحري��ن 

األعمال.
ويأتي توسع برنامج بيبان متماشيًا 
مع مهمة مش��اريع األم��ل المتمثلة 
في االستثمار المش��ترك مع القطاع 
التجاري��ة  المش��اريع  ف��ي  الخ��اص 
البحريني��ة عالي��ة اإلمكان��ات وذات 
القابلية للتطوير، إضافة إلى تسريع 
نمو أعمالها بش��كل إستراتيجي في 
األس��واق العالمي��ة، كما ستس��اهم 
الش��راكة مع وزارة االقتص��اد بدعم 
المش��اريع البحريني��ة عب��ر وس��ائل 
مختلفة، مثل توزي��ع البرنامج وبثه 
عل��ى أكب��ر القن��وات في اإلم��ارات، 
وبالتالي تس��ليط مزي��د من الضوء 
عل��ى رواد األعم��ال ف��ي أنح��اء دول 

مجلس التعاون الخليجي واإلقليم.
كما سيس��تفيد رواد األعم��ال عالوًة 
عل��ى ذلك من س��هولة الوصول إلى 
متن��وع المس��تثمرين م��ن اإلمارات 
الذي��ن  اإلس��تراتيجيين  والش��ركاء 
سيس��رعون نم��و أعماله��م، إضافة 

إلى الفائدة المكتس��بة م��ن تبادل 
المعرف��ة والخبرات بي��ن الدولتين، 
ودعم خطط التوس��ع اإلقليمية التي 
ت��ؤدي بدوره��ا إل��ى التوس��ع على 

المستوى العالمي.
وف��ي حديث��ه حول ه��ذه الش��راكة، 
صرح وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
ورئيس مجل��س إدارة صندوق األمل 
أيمن المؤيد، قائ��اًل: »أطلقنا بيبان 
اس��تثمارية  منص��ة  خل��ق  به��دف 
المش��اريع  عل��ى  الض��وء  لتس��ليط 
الواعدة وإتاحة فرص��ة الوصول إلى 
االس��تثمارات التي يمكن أن تسهم 
إس��تراتيجيًا في نموها وتوس��عها، 
وستقوم هذه الش��راكة مع اإلمارات 

بدعمنا بش��كل أكبر من تحقيق هذا 
الهدف، حيث س��تمكن رواد األعمال 
من الوص��ول إلى مس��تثمرين ذوي 
خبرة وستعزز تبادل المعرفة الدولي 
بي��ن رواد األعمال، وس��توفر فرصة 
الب��روز اإلقليم��ي للش��ركات خ��الل 
البرنام��ج، كم��ا أن نج��اح الموس��م 
األول من بيبان هو شهادة على األثر 
اإليجاب��ي للبرنام��ج، وكلن��ا ثقة من 
خططنا لجعل الموس��م الثاني أكبر، 

وأكثر صيتًا، وأكثر إثارة«.
وزارة  وكي��ل  ثم��ن  جهت��ه،  م��ن 
االقتص��اد بدول��ة اإلم��ارات عبداهلل 
آل صال��ح الش��راكة بي��ن »موط��ن 
ري��ادة األعم��ال« في دول��ة اإلمارات 

و«مشاريع األمل« في مملكة البحرين 
م��ن خالل برنامج بيبان، مش��يرًا إلى 
أنها تمثل خط��وة مهمة في تعزيز 
الربط بين رواد األعمال في البلدين 
الخب��رات  إل��ى  وصوله��م  وتوس��يع 
والفرص التجارية واالس��تثمارية في 
أس��واقهما، بم��ا يعزز ازده��ار ونمو 
ري��ادة األعمال والتق��دم االقتصادي 

في كال البلدين الشقيقين.
وتقدمت مشاريع األمل بجزيل الشكر 
والتقدير إلى س��مو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، 
الثاب��ت  ودعم��ه  توجيهات��ه  عل��ى 
ال��ذي أدى إلى إنت��اج وتطوير بيبان، 
البرنام��ج الواقعي الذي يس��هم في 
خل��ق بيئة داعم��ة لالس��تثمار على 

مستوى اإلقليم.
وجدير بالذكر أن رواد األعمال الذين 
تم اختياره��م من مملك��ة البحرين 
واإلمارات س��يمرون بفت��رة تدريبية 
مكثفة تحت إرشاد برينك مينا، حيث 
س��يتم إمدادهم بالم��واد والمعرفة 
الالزم��ة لتطوي��ر نم��اذج أعمالهم، 
والحصول على مش��ورة ذوي الخبرة، 
وضم��ان جاهزيته��م للع��رض أمام 
نخبة من المس��تثمرين على شاشة 

التلفزيون.

عبداهلل آل صالح أيمن المؤيد

 األنصاري يبحث 
ووفد من الكلية الملكية 

للجراحين سبل التعاون
التنفيذي  الرئيس  استقبل 
للمستش��فيات الحكومي��ة 
الدكت��ور أحم��د األنصاري، 
وف��دًا رس��ميًا م��ن الكلية 
للجراحي��ن  الملكي��ة 
مناقشة  تم  حيث  بأيرلندا، 
س��بل التعاون م��ع الكلية، 
ص  ف��ر  إتاح��ة  به��دف 
بالمج��االت  للتدري��ب 
المختلفة، والتعليم الطبي 
المس��تمر لألطباء  المهني 
الحكومية  بالمستش��فيات 

واالستفادة من الخبرات في القطاع الطبي ونقلها إلى مملكة 
البحرين مما يضمن اس��تدامة توفير خدمات الرعاية الصحية 

للمواطنين مطابقة للمعايير العالمية. 
وض��م الوف��د، رئيس��ة الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن بأيرلندا 
البروفيس��ور لوت��ا فياني، ونائ��ب رئيس الجامع��ة والرئيس 
التنفي��ذي البروفيس��ور كاثال كيل��ي، ونائب مدي��ر الجامعة 
للشؤون األكاديمية البروفيسور هانا ماكغي، ورئيس جامعة 
البحرين الطبي��ة التابعة للكلية الملكي��ة للجراحين بإيرلندا 

البروفيسور سمير العتوم.
وأك��د األنص��اري، أهمية التعاون م��ع الكلي��ة الملكية لدعم 
تطوير قطاع الرعاية الصحية بالبحرين على مستوى الخدمات 

واألفراد.

د. أحمد األنصاري

 »المبّرة الخليفية« تحتفي 
بخريجي »رايات« للمنح الدراسية

الخليفية،  المبّرة  نّظمت مؤسس��ة 
احتف��ااًل بمناس��بة تخري��ج الدفعة 
التاس��عة من طلبة برنام��ج رايات 
للمنح الدراسية، والذي بلغ عددهم 
26 خريجا م��ن مختلف التخصصات 
المطلوبة في سوق العمل، كتقنية 
المعلوم��ات وهندس��ة البرمجي��ات 
البحرين  والهندس��ة م��ن جامع��ة 

وبوليتكنك البحرين.
وأقيم��ت المناس��بة بحضور س��مو 
الش��يخة زي��ن بنت خال��د آل خليفة 
أمن��اء مؤسس��ة،  رئي��س مجل��س 
وأعضاء مجل��س األمن��اء، والطاقم 

اإلداري بالمؤسسة.
الطلب��ة  بجه��ود  اإلش��ادة  وت��م 
الخريجي��ن، الذين أكملوا تعليمهم 
ع��دد  إل��ى  باإلضاف��ة  الجامع��ي 
م��ن ال��دورات وورش العم��ل التي 
تمح��ورت ح��ول مواضي��ع ومهارات 
رقمي��ة متنوع��ة، ومنه��ا مه��ارات 
واالس��تعداد  الوظيف��ي  اإلع��داد 

لمتغيرات المستقبل.
ورّكزت ال��دورات أيضا عل��ى تعزيز 
ال��ذات،  وتأكي��د  بالنف��س  الثق��ة 
عالوة على تنمي��ة وتطوير مهارات 
م��ع  والتواص��ل  واإلدارة  الخطاب��ة 
اآلخرين، ومهارات اللغة اإلنجليزية. 
وق��د س��اهمت ه��ذه ال��دورات في 
تجهيز الطلب��ة وإعدادهم لاللتحاق 
األدوار  وتأدي��ة  العم��ل  بس��وق 
ب��كل  الوظيفي��ة  والمس��ؤوليات 

فاعلية.
وتابعت مؤسس��ة المبّرة الخليفية 
تشجيع الطلبة على التفّوق والتمّيز 
ف��ي التحصي��ل العلمي م��ن خالل 

توفير حوافز مالية شهرية.
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  وأعرب��ت 

المؤسس��ة سمو الش��يخة زين بنت 
خال��د آل خليفة، عن بالغ س��رورها 
بنج��اح وتفّوق الطلبة المنتس��بين 
لبرنام��ج راي��ات للمن��ح الدراس��ية. 
وأكدت على دور الخريجين في تحقيق 
رؤى وأهداف المؤسسة إلعداد جيل 
شبابي ُمثقف وقادر على التمّيز في 
العم��ل. وأضافت  مختلف مج��االت 
قائلة: »لدينا ثقة كبيرة بإمكانيات 
وق��درات الطلب��ة الخريجي��ن ضمن 
برنام��ج راي��ات للمن��ح الدراس��ية، 
وَترّك��ز حرصنا عل��ى منحهم أفضل 
الفرص للتعّل��م وتطوير المهارات 
ليباشروا مسيرتهم المهنية بكفاءة 
وجاهزية. وأثبت خريجو المؤسس��ة 
جدارته��م وتميزه��م، حي��ث دخلوا 
س��وق العمل بكل س��هولة بجانب 
حصولهم على جوائز على المستوى 
المحلي واإلقليم��ي. ونحن نهنئهم 
عل��ى ه��ذا النجاح ونش��جعهم على 
متابع��ة جهوده��م المتميزة لرفع 

راية الوطن عاليا«.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلبة 
الخريجين والتق��اط صورة تذكارية 
تجمعه��م مع س��مو الش��يخة زين 
بنت خالد آل خليفة وأعضاء مجلس 
لمؤسس��ة  اإلداري  والطاقم  األمناء 
المب��رة الخليفي��ة. وانطالق��ًا م��ن 
القيم األساس��ية الت��ي ُتركز عليها 
مؤسس��ة المبّرة الخليفي��ة، والتي 
م��ن بينها العطاء س��مة اإلنس��ان 
المخل��ص، تعمل المؤسس��ة على 
تعزيز وع��ي الطلبة بأهمية العمل 
التطوع��ي وتنمي��ة ح��س االنتماء 
للوط��ن. وُتطل��ب 30 س��اعة عمل 
تطوعي خالل الس��نة الدراسية من 

كل طالب ملتحق بالبرنامج.
فعالي��ات  ف��ي  الطلب��ة  وش��ارك 
وتس��تهدف  متع��ددة  ومب��ادرات 
فئات مختلفة م��ن المجتمع، ومن 
بينها فعاليات ُموجهة لذوي الهمم 
واأليت��ام، وقد ش��ارك الطلبة أيضا 

في تنظيم لقاء ترفيهي لفئات من 
المجتمع البحريني. وتعتبر مؤسسة 
المب��ّرة الخليفي��ة بمثابة األس��رة 
الثاني��ة للطلب��ة، حيث تق��ّدم لهم 
المعنوي وتق��وم بإعدادهم  الدعم 
لس��وق العمل، من خ��الل تعاونها 
مع عدد من الشركات والمؤسسات 
لتوفي��ر التدري��ب العمل��ي للطلبة 

وفقا لتخصصاتهم األكاديمية.
يذك��ر أن »راي��ات«، ت��م تدش��ينه 
ف��ي ع��ام 2011 ليك��ون برنامج��ا 
ف��ي  ويس��اهم  ومتكام��ال  ش��امال 
مج��ال التعلي��م وتنمي��ة المهارات 
البحرين��ي،  للش��باب  الش��خصية 
حي��ث يوف��ر البرنامج منح دراس��ية 
للطلبة لاللتح��اق بإحدى الجامعات 
المعتمدة ف��ي البحرين، إلى جانب 
تقدي��م العديد م��ن المزايا ومنها 
حواف��ز مالية وورش عم��ل وفرص 
تدري��ب ف��ي القطاعي��ن الحكومي 

والخاص.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رماية بالذخيرة 
الحية في شرق 

“الجارم” اليوم

أعلنـــت قيـــادة خفر الســـواحل عـــن قيامها 
بعملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة 
الواقعـــة  البحريـــة  المنطقـــة  فـــي  الحيـــة 
شـــرق فشـــت “الجـــارم” حســـب الخريطـــة 
واإلحداثيات المرفقة، وذلك اليوم الثالثاء 
08:00 صباحـــًا ولغايـــة  الســـاعة  بيـــن  مـــا 

الساعة 12:00 ظهرًا.
وتدعو قيادة خفر السواحل مرتادي البحر 
إلى أخذ الحيطـــة والحذر وعدم االقتراب 
مـــن المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، 

وذلك حفاظًا على سالمتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين تهنئ الجزائر بذكرى االستقالل
بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــعبية عبدالمجيـــد تبـــون، وذلـــك بمناســـبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن 
أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم لـــه بموفور الصحة 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيق بتحقيق المزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة 
الجزائريـــة  بالجمهوريـــة  األول  الوزيـــر  إلـــى 

الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبدالرحمن.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
الـــرأس  رئيـــس جمهوريـــة  إلـــى  تهنئـــة 
األخضر خوســـيه ماريا نيفيـــس، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللته فـــي البرقية عن أطيب 
تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن رئيـــس 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء 

اإلســـالمية محمـــد شـــهباز شـــريف، 
وذلـــك رًدا على برقيـــة التهنئة التي 
بعـــث بهـــا ســـموه بمناســـبة انتخابه 
رئيًســـا لـــوزراء جمهورية باكســـتان 

اإلسالمية.

الملك المعظم يهنئ رئيس الرأس األخضر بذكرى االستقالل

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر شهباز شريف
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أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية، الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، أهمية البناء على ما تحقق من 
مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق 
الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
لتحقيـــق  الشـــقيقة؛  الســـعودية  العربيـــة 
رؤى ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، وذلـــك بمـــا 

يعـــود بالخير والنماء على شـــعبي البلدين 
الشقيقين.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنيـــة التحتيـــة، فـــي هـــذا الصـــدد بعمـــق 
العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة المتميزة 
التي تجمع بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي تعد 
نموذًجا يحتذى فـــي العالقات التي تربط 

بين الدول الشقيقة والصديقة.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله في مكتبه بقصر 
مملكـــة  ســـفير  أمـــس  صبـــاح  القضيبيـــة 
البحريـــن لدى المملكة العربية الســـعودية، 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، 

حيث رحب بالســـفير، متمنًيا لـــه التوفيق 
في أداء مهام عمله الدبلوماسي على نحو 
يســـهم في تطويـــر العالقات بيـــن البلدين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عبدالرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية 
التحتية على ما يوليه من حرص واهتمام 
دائميـــن بتوطيـــد العالقـــات األخويـــة مـــع 
المملكة العربية الســـعودية، مؤكدًا ســـعيه 
الحثيـــث لمواصلـــة العمـــل على مـــا يحقق 
للبلديـــن وشـــعبيهما الشـــقيقين تطلعاتهما 

المشتركة.

المنامة - بنا

توثيــق عــرى التكامــل والتنسيـــق مـع السعوديـــة
العالقات المتميزة بين البلدين نموذج يحتذى... خالد بن عبداهلل:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ُمستقِبًل السفير السعودي

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجللة الملك

المنامة - المجلس األعلى للصحة

للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس  عقـــد 
والتخصصـــات الصحيـــة اجتماعـــه األول 
صبـــاح )األحـــد( المنصـــرم برئاســـة رئيس 
المجلس األعلى للصحـــة، رئيس المجلس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، وذلـــك بعد صدور 
المرســـوم الملكي الســـامي رقم )13( لسنة 
2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني 

للدراسات والتخصصات الصحية.
وفـــي هذا الصـــدد، رحـــب الفريـــق طبيب 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ محمـــد 
وبحضـــور وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد 
حســـن، بأعضاء مجلـــس اإلدارة، وهنأهم 
بتعيينهـــم، مؤكًدا ثقته في قدرة المجلس 
علـــى أداء المهـــام المنوطة بـــه، من خالل 
نفســـه،  المجلـــس  أعضـــاء  بيـــن  التعـــاون 
وتعاونه كذلك مع الهيئات الصحية وذات 

العالقة في المملكة.
رئيـــس  رفـــع  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
إلـــى مقـــام  التقديـــر والعرفـــان  المجلـــس 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، على 
تفضلـــه بتشـــكيل مجلـــس إدارة المجلس 

والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، وإلـــى مقـــام ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
اهتمـــام ورعايـــة ســـموه الدائمـــة بشـــؤون 
المبذولـــة  وبالمســـاعي  الصحـــي  القطـــاع 
الخدمـــات  وتميـــز  اســـتدامة  لتحقيـــق 

الصحية في المملكة.
بتقديـــم  االجتمـــاع  الرئيـــس  واســـتهل 
إيجاز عن دور ومهـــام المجلس البحريني 
ثـــم  للدراســـات والتخصصـــات الصحيـــة، 
المواضيـــع  لمناقشـــة  المجلـــس  انتقـــل 
المدرجة على جدول األعمال، ومنها بحث 
مقترح تصنيف البورد العربي، والتنســـيق 
مـــع الهيئـــات والتخصصـــات الصحية في 
الدول الشـــقيقة، ومنها التنسيق مع الهيئة 
الســـعودية للتخصصـــات الطبيـــة والهيئة 
العمانية للتخصصات الطبية، واستعراض 
سياســـة التدريـــب للتخصصـــات الصحية 
ودور مختلـــف جهـــات المنظومة الصحية 
فـــي التدريـــب الصحـــي. وقـــرر المجلـــس 
تشـــكيل أربع فـــرق عمل لرفع دراســـة عن 
التخصصـــات الصحيـــة فـــي طـــب العائلة 
وفريـــق لتخصصـــات التمريـــض والقبالـــة 

وفريق لدراسة مؤهالت الطب الخاص.

يلـــزم  بمـــا  بالقيـــام  المجلـــس  ويختـــص 
لضمان االمتثال لمعايير االعتماد الوطنية 
الصحـــي،  التدريـــب  بشـــأن  والدوليـــة 
وتحســـين نتائـــج التدريـــب بهـــدف إعداد 
وتطويـــر وتأهيـــل العامليـــن فـــي القطـــاع 
وتحســـين  كفاءتهـــم  رفـــع  مـــع  الصحـــي 
أدائهـــم المهني بما يحقق التطور الشـــامل 
بالمملكـــة،  والصحيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
من خالل اإلشـــراف على إنشـــاء ومتابعة 
وإعدادهـــا  التدريـــب  برامـــج  وتقويـــم 

للحصـــول علـــى االعتـــراف الدولـــي، وضع 
مـــن  كل  فـــي  الشـــهادات  إلصـــدار  آليـــة 
التخصصـــات والبرامـــج الصحية الوطنية 
ووضع معادلة وتقويم الشـــهادات المهنية 
الممنوحـــة مـــن قبـــل البرامـــج التدريبيـــة 

المختلفة.
مصـــادر  اقتـــراح  المجلـــس  يتولـــى  كمـــا 
المندرجـــة  التدريبيـــة  للبرامـــج  التمويـــل 
تحـــت الرعاية الصحية بالمملكة وإنشـــاء 
برامج تدريبية تفـــي باحتياجات المملكة 

بنـــاًء على االحتياجات مـــن القوى العاملة 
لتقاريـــر  طبًقـــا  دوري  بشـــكل  الصحيـــة 
لجنـــة التخطيـــط الصحي االســـتراتيجي 
تحقيًقا للتغطية الصحية الشـــاملة عالوة 
الفرعيـــة  العلميـــة  اللجـــان  علـــى تشـــكيل 
التخصصية لكل اختصاص طبي أو صحي 
لوضع البرامـــج التدريبية لكل اختصاص. 
وأنيط بالمجلس إنشاء البرامج التدريبية 
المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج و 
تشـــكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات 

متخصصة وإعـــداد آلية ومعايير المتابعة 
والتقويـــم للبرامـــج التدريبية واإلشـــراف 

على عمليات المتابعة والتقويم.
رئيـــس  برئاســـة  المجلـــس  تشـــكيل  وتـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
عبدالرحمـــن  خالـــد  مـــن:  كل  وعضويـــة 
العوهلي ممثاًل عن جامعة الخليج العربي 
نائًبـــا للرئيـــس، وليـــد خليفة المانـــع ممثاًل 
عـــن وزارة الصحـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
للمستشـــفيات الحكومية أحمد األنصاري، 
الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
النواخـــذة ممثـــاًل عـــن  إبراهيـــم  األوليـــة، 
لينـــا خنجـــي  المجلـــس األعلـــى للصحـــة، 
ممثـــاًل عن جامعة البحرين، دالل الحســـن 
ممثال عن مستشفى الملك حمد الجامعي، 
العميـــد طبيـــب خالـــد عبـــدهللا ممثـــاًل عن 
مستشـــفى قوة دفاع البحرين، ناجي علم 
الدين ممثاًل عن الكلية الملكية للجراحين 
فـــي البحريـــن، نـــزار بوكمـــال ممثـــاًل عـــن 
مركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة للقلـــب، 
أزهـــار نصيب ممثـــاًل عن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محمد 
الصحـــي  القطـــاع  عـــن  ممثـــاًل  العوضـــي 

الخاص.

محمد بن عبداهلل: نثق في قدرة المجلس على أداء المهام المنوطة به

مناقشة المواضيع المدرجة على جدول “البحريني للدراسات والتخصصات الصحية”

قال المستشار القانوني كمال جمال إنه ال توجد في أروقة المحاكم 
بالبحريــن أي قضايــا تتعلــق بنقــل األعضــاء وزراعتهــا، موضًحــا أن 
القانون يحضر بيع وشراء األعضاء بأي شكل كان، في مقابل مادي 

لذلك.
وأشار جمال وهو أحد الشركاء المتعاونين مع حملة “حياة جديدة” 
التــي أطلقتهــا “البــاد” لتشــجيع المجتمع علــى التبــرع باألعضاء بعد 
الوفــاة، بحــوار أجرتــه معــه الصحــة أن وزارة الصحة بصدد إنشــاء 

منصة تعنى بنقل وزراعة األعضاء قريًبا. 

المحظورات

 ما التنظيم القانوني لزراعة  «
األعضاء في مملكة البحرين؟ 

والمحظورات التي يقرها 
القانون بذلك؟ وما أهم 
الصعاب التي تعترضه؟ 

القانـــون  أقرهـــا  التـــي  األحـــكام 
لتنظيم زراعة األعضاء في مملكة 
البحرين هي أوال: مرسوم بقانون 
بشـــأن   1998 لســـنة   )16( رقـــم 
نقـــل وزراعـــة األعضاء البشـــرية، 
لســـنة   )65( رقـــم  قـــرار  وثانيـــا: 
2020 بإصـــدار الالئحة التنفيذية 
للمرســـوم بقانون رقم )16( لســـنة 
1998بشأن نْقـل وزراعة األعضاء 

البشرية. 
وتنص المحظورات المذكورة في 
القانـــون، فـــي المادة ســـبعة، على 
أنـــه “يحظـــر بيـــع وشـــراء أعضاء 
أو  كانـــت  وســـيلة  بأيـــة  الجســـم 
تقاضـــي أي مقابـــل مـــادي عنهـــا. 
ويحظر على الطبيب المتخصص 

إجراء العملية عند علمه بذلك”. 
كما تشـــير المحظورات المذكورة 
بمـــادة  التنفيذيـــة،  الالئحـــة  فـــي 
الرابعة، إلى أنه ُيـحَظـر بيع وشراء 
األعضـــاء البشـــرية بأيـــة وســـيلة 
يتقاضـــى  أن  يجـــوز  وال  كانـــت، 
المنقـــول منـــه العضـــو البشـــري أو 
ذووه أو ورثتـــه أو أيُّ شـــخص أو 
طـــرف آخـــر مقابـــالً ماديـــًا أو غير 
مادي بطريق مباشر أو غير مباشر 
بســـبب النقـــل أو بمناســـبته، كمـــا 
ُيـحَظــــر على الطبيب المتخصص 

إجراء العملية عند علمه بذلك.
وفـــي المـــادة الخامســـة، ُيـحَظــــر 
علـــى المؤسســـة الصحيـــة مزاولة 
عمليـــات نقـــل وزراعـــة األعضـــاء 
البشـــرية إال بنـــاًء علـــى تصريـــح 
ُتــــصِدره الهيئة، بناًء على موافقة 
اللجنـــة المركزيـــة، وتكـــون مدتـــه 
ســـنة قابلـــة للتجديد لمـــدد أخرى 
التصريـــح  ويحـــدد  مماثلـــة، 
ح  المصـــرَّ البشـــرية  األعضـــاء 
للمؤسسة الصحية إجراء عمليات 
وذلـــك  بشـــأنها،  والزراعـــة  النقـــل 
والمواصفات  لالشتراطات  ِوْفــــقًا 
هـــذه  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 

الالئحة.
إال  التصريـــح  تجديـــد  يتـــم  وال 
إذا ثبـــت للجنـــة المركزيـــة التـــزام 
بمعاييـــر  الصحيـــة  المؤسســـة 
الجـــودة المقـــررة في هذا الشـــأن، 
ومـــا يجـــب أن يتســـم بـــه تنظيم 
مـــن  والزراعـــة  النقـــل  عمليـــات 

شفافية.
وفي المادة السابعة عشرة، ُيحَظـر 
نقل عضو من جســـم شخص حي 
ولـــو كان ذلـــك بموافقتـــه، إذا كان 
في ذلـــك تعطيل له عن واجب أو 
يفضـــي إلى مـــوت صاحبه أو فقد 
جســـمه ألحد وظائفه الحيوية أو 

ُيِعرض حياته لخطر جسيم.
وفي المادة الثامنة عشرة، ُيحظر 
نقل عضو بشري لزرعه في جسم 
لضـــرورة  إال  آخـــر  حـــي  شـــخص 
تقتضيها المحافظـــة على حياته، 
علـــى أن يكون النقل هو الوســـيلة 

المثلـــى لمواجهـــة تلـــك الضـــرورة 
وفقًا لما تقرره اللجنة الثالثية.

وعشـــرين،  اثنيـــن  المـــادة  وفـــي 
ُيحظر نقل عضو بشـــري من جثة 
متوفى إال بعد ثبوت الوفاة ثبوًتا 
عودتـــه  بعـــده  تســـتحيل  يقينًيـــا 
بإجمـــاع  ذلـــك  ويتقـــرر  للحيـــاة، 
اللجنـــة  تختارهـــا  لجنـــة  آراء 
المركزية بترشـــيح من المؤسســـة 
ثالثـــة  مـــن  مكونـــة  الصحيـــة 
أطبـــاء متخصصيـــن فـــي أمراض 
أو جراحاتهـــا،  المـــخ واألعصـــاب 
واألوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض 
الدموية أو جراحاتهـــا، والتخدير 
أو العنايـــة القصـــوى، وذلـــك بعـــد 
اإلكلينيكيـــة  االختبـــارات  إجـــراء 
للتحقـــق  الالزمـــة  والتأكيديـــة 
من ثبـــوت الوفـــاة طبقـــًا للمعايير 
وأن  عليهـــا،  المتعـــارف  الطبيـــة 
تتوافـــر في أعضـــاء هـــذه اللجنة 

الشروط والضوابط اآلتية:
أن يكونـــوا مـــن المالك للمؤسســـة 
الصحيـــة أو المســـاهمين فيهـــا أو 
العاملين بها، أو ممن ُيِجرون فيها 
عمليـــات نقـــل وزراعـــة األعضـــاء 
برعايـــة  يقومـــون  أو  البشـــرية، 
أال  وأن  المحتمليـــن،  المتلقيـــن 
يكـــون من بينهـــم الطبيب الموكل 
إليـــه إجـــراء عمليـــة نقـــل وزراعة 
العضو البشـــري، وأن أال تكون لهم 
عالقة مباشرة بعملية نقل وزراعة 
األعضـــاء البشـــرية، وأن يحـــرروا 
أن  علـــى  الوفـــاة  بثبـــوت  تقريـــرًا 

يتضمـــن التقرير اســـم وتخصص 
كل منهـــم بخط واضـــح ومقروء، 
ويتم تســـجيله في ســـجل خاص 
ُينشـــأ في المؤسسة الصحية لهذا 

الغرض.
وعشـــرين،  ثالثـــة  المـــادة  وفـــي 
ُيحظر نقل عضو بشـــري من جثة 
متوفى؛ إذا كان يترتب على ذلك 
إحداث تشـــويه ظاهر فيها يؤدي 
إلى امتهان حرمة المتوفى، وفي 
المـــادة ثالثين يحظر بيع وشـــراء 
أعضاء الجســـم بأية وسيلة كانت 

أو تقاضي أي مقابل مادي عنها..

تسهيل

هل هناك تشريعات تدعون  «
إليها لتحسين وتسهيل عملية 

التبرع والزراعة؟ 

- ال يوجد.

القانون والشرع

 كيف نستطيع التوفيق ما بين  «
القانون والشرع بهذا الشأن؟ 

األعضـــاء  زراعـــة  -لعمليـــات 
صورتان، األولى أن ينقل الشخص 
عضـــوًا أو جزءًا منه من مكان من 
جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل 
فـــي هذه الصورة جائز – إن شـــاء 
هللا – بثالثة قيود، وهي أن تكون 
هـــذا  إلـــى  ماســـة  هنالـــك حاجـــة 
وليس مجـــرد التزيين، وأن يؤمن 
حـــدوث خطر علـــى الحياة خالل 
نزع العضـــو أو تركيبه، وأن يغلب 
على الظن نجـــاح زراعة األعضاء 

هذه.
والصـــورة الثانية: أن ينقل العضو 
من شخص إلى آخر، ولها حالتان، 
األولـــى أن يكـــون الشـــخص الذي 
أخـــذ منـــه العضـــو ميتـــًا، وجـــواز 
النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة 

الشخص المنقول إليه العضو في 
خطـــر داهم إن لـــم ينقـــل إليه، أو 
كانت هنالك حاسة مفقودة عنده 
إلـــى  باإلضافـــة  البصـــر،  كحاســـة 
غلبـــة الظـــن علـــى نجـــاح العملية، 
وأن يوصـــي الميت بذلك أو يأذن 
الورثـــة فـــي نقـــل العضـــو المـــراد 

زراعته.
اإلنســـان  يتبـــرع  بـــأن  والثانيـــة 
الحـــي - بغير عـــوض - بعضو منه 
أو جزئـــه إلى مســـلم مضطـــر إلى 
ذلـــك وهـــذا جائـــز، بشـــرط غلبـــة 
الظـــن بنجاح عمليـــة الزرع وعدم 
الشـــخص  علـــى  ضـــرر  حصـــول 
المنقول منه العضو، ألنه في ذلك 
كله إنقاذ وإزالة ضرر واقع، وهذه 
مـــن المقاصـــد الشـــرعية المرعية، 
وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف 
عليـــه الحيـــاة كالقلـــب، أو عضـــو 
يترتـــب على فقدانه زوال وظيفة 
أساســـية في حياته كنقـــل قرنية 

العين، ألن الضرر ال يزال بمثله.
مـــن  بـــد  ال  عامـــة  أمـــور  وهنـــاك 
مراعاتهـــا فـــي عمليـــة نقـــل وزرع 
األعضـــاء وهـــي: ال يجوز إخضاع 
أعضاء اإلنسان للبيع بأي حال من 
األحوال، يشـــترط في المتبرع أن 
يكـــون أهالً للتبـــرع، وذلك ببلوغه 
ورشـــده، وتجـــوز االســـتفادة مـــن 
جـــزء مـــن العضو الذي اســـتؤصل 
لعلة مرضية لشـــخص آخر، كأخذ 
عنـــد  مـــا  إلنســـان  العيـــن  قرنيـــة 

استئصال العين لعلة مرضية.

الموت الدماغي

وماذا عن الموت الدماغي،  «
كيف هي الرؤية الشرعية 

لالستفادة من أعضاء ذوي 
هذه الحالة؟

رقـــم:  الفتـــوى  فـــي  ذلـــك  -بيـــن 
19923 وهذا نصها: الســـؤال: هل 
يجوز نقـــل األعضاء من شـــخص 
إلـــى آخـــر وخاصـــة إذا كان الـــذي 

يؤخذ منه قد توفي دماغيًا؟
والصـــالة  للـــه  الحمـــد  الجـــواب: 
والســـالم علـــى رســـول هللا وعلى 

آله وصحبه أما بعد:
فما يعـــرف اليوم بمـــوت الدماغ.. 
هل يعتبر وفاة بحيث تجري على 
صاحبها أحـــكام الوفاة الشـــرعية 
أم ال يعتبـــر وفـــاة وتجـــري علـــى 

صاحبها أحكام الحياة؟
اختلـــف العلمـــاء المعاصـــرون في 
ذلـــك.. فذهـــب إلى اعتبـــاره وفاة 
بعـــض العلماء وبرأي هـــؤالء أخذ 
حيـــث  اإلســـالمي  الفقـــه  مجمـــع 
قرر اعتباره وفاة شـــرعية، بشرط 
الدمـــاغ  وظائـــف  جميـــع  تعطـــل 

تعطالً نهائيًا.
األطبـــاء  يحكـــم  أن  وبشـــرط 
بـــأن  الخبـــراء  االختصاصيـــون 
هـــذا العطل ال رجعـــة فيه، ويأخذ 
دماغـــه فـــي التحلـــل ففـــي هـــذه 
الحالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش 
المركبـــة على الشـــخص، وإن كان 
بعـــض األعضـــاء كالقلـــب ال يـــزال 
يعمل آليًا بفعل األجهزة المركبة. 

قضايا

يتساءل القراء ما إذا كانت  «
قضايا قانونية تداولتها أروقة 

المحاكم بهذا الشأن؟ وما 
أشهرها وأكثرها شيوًعا؟ 

- ال يوجد 

مرونة

 ما أكثر القوانين العربية التي  «
ترى بها المرونة والتي يمكن 

االحتذاء بها؟ 

- اإلماراتي والمصري.

حظر بيع وشراء األعضاء أو تقاضي أي مقابل مادي عنها
محاكم البحرين تخلو من أي قضايا تتعلق ببيع األعضاء... جمال شريٌك متعاوٌن لحملة “حياة جديدة”:

ـــا ـــر فيه ـــويه ظاه ـــداث تش ـــك إح ـــى ذل ـــب عل ـــى إذا كان يترت ـــة متوف ـــن جث ـــو م ـــل عض ـــر نق ُيحظ
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أكثر القوانين العربية مرونة ويمكن االحتذاء بها 
موجودة في اإلمارات ومصر
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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P  15

Link

opinions@albiladpress.com15

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.. مستقبل باهر لإلنسانية
لقـــد زادت جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي، من إنتاجية العمل التطوعي في مختلف الدول العربية، 
وأبـــرزت هذا الجانب المهم في حيـــاة المجتمعات، وبفضل الجهود 
الحثيثة التي يبذلها ســـموه شهدت السنوات األخيرة نقالت نوعية 
وتطـــورا مشـــرفا في مجـــال العمـــل التطوعـــي ومفاهيمـــه، وغدت 
الجائزة معروفة في كل أنحاء العالم ولها هوية خاصة، بل ومهدت 

الطريق واسعا أمام التجارب الجديدة الالحقة.
الجائزة في نسختها الثانية عشرة “وكما صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع، 
ســـتركز علـــى تكريـــم أهـــم الكـــوادر العربيـــة العاملة فـــي الصفوف 
األمامية التي كانت لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات 
وآثـــار جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، وذلـــك تقديًرا من ســـموه لهذه 
النخبة المتميزة التي ســـاهمت في خدمة مجتمعاتها لتنعم باألمن 

والسالم”.
وهذه خطوة رائدة في هذا المجال وتعكس الخطة الشاملة الثابتة 

فـــي تحقيـــق الرســـالة المنوطـــة بها علـــى الوجه األكمـــل باعتبار أن 
مملكة البحرين سباقة في غرس مفاهيم العمل التطوعي وتشجيع 
كل أفـــراد المجتمـــع علـــى اكتســـاب المعرفة واالنخـــراط في العمل 
التطوعي لكل ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، كما أن اهتمام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة بالعمل التطوعي ترســـيخ 
وتطوير يفوق لغة الوصف ولغة الصورة، وبرهن على قدرة الشباب 
البحرينـــي علـــى التميز واإلتقان بصورة كبرى، وله الكلمة العليا في 

ميدان العمل والخلق واإلبداع. 
يقـــف الدارســـون اليـــوم أمام جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي، ويعترفون بفضلها فـــي ما قدمته من 
نفـــع وفائدة على ســـائر المجتمعات العربيـــة، وغاصوا في مباهجها 
وتعرفوا على أسباب قوتها التي مكنتها من لعب هذا الدور الطليعي 
الرائـــد المعـــروف الذي غير وجـــه المجتمعات، وتقاليدها الراســـخة 
العظيمـــة العريقة واألصيلة، وتأثيراتها الفاعلة نحو مســـتقبل باهر 

لإلنسانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

 “لوال الترشح ما نطقتم”
 “لـــوال الترشـــح مـــا نطقتـــم”، هو العنـــوان العريض الـــذي يختصر 
لنـــا مـــا يحـــدث اليوم مـــن “تنطط” لكل مـــن “هب ودب” للترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، والتي تحتاج بعد عشـــرين عاما 
مـــن مســـيرة اإلنجاز والوفـــاء، أن يعاد تقييم ما يخص مســـتوى 

مؤهالت وشروط المترشحين.
معنـــى العطـــاء أن يقـــدم المرء ذلـــك دون أن ينتظر مـــن الطرف 
اآلخـــر مقابـــالً، لكن ما يحـــدث اليوم من “مراكض” من مرشـــحي 
“النطاطة” هو السعي لتصحيح أوضاعهم المالية، وأخذ الوجاهة، 
و”التنفع” باالمتيازات، وفق مبدأ “اللي وصل من قبل مو أحســـن 
منـــي”، وحتـــى قبل موســـم االنتخابـــات، بدأ بعض هؤالء الســـير 
علـــى ذات النهـــج التقليـــدي بـــكل دورة انتخابيـــة )لمـــن هم على 
شـــاكلتهم( عبر اســـتثمار منصـــات التواصل االجتماعـــي لدغدغة 
مشـــاعر الناس عبر التطرق لمواضيع الشـــأن العام، بشكل دعائي 
بحت، وكذلك التشـــكيك بأداء النائب أو العضو البلدي، وضربهم 
بشراســـة مـــن تحت الحـــزام، لكنهم وفـــور أن يخســـروا، أو حتى 
يفوزوا، تلجم ألســـنتهم فجأة، ويصيبهم مرض “الخرس” القبيح، 
وتبـــدأ الحســـابات واألولويـــات تأخـــذ مســـارا مختلفا، ومعاكســـًا 
لمـــا كانت عليه.. حينهـــا فقط، يدخل المواطنـــون دوامة جديدة 
مـــن اإلحبـــاط، ُتضاف إلى سلســـلة من اإلحباطـــات اليومية التي 
يعيشـــونها، ليتحول النائب الُمنتخب منهم وببساطة من “معين” 

إلى “مين يعيني عليك”.
لذلك نذكر بأن االختيار عند صناديق االقتراع مسؤولية أخالقية، 
ووطنية، ووســـيلة لمنـــع المتردية والنطيحة وما أكل الســـبع من 

الوصول لمناصب ال يستحقونها، وما كانوا ليحلموا بها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سيماهم في أفعالهم
حديثنا اليوم حول فنون التعامل بين البشر، مع شخصية فريدة 
من الشـــخصيات، وحديث خاص عن ســـمات شـــخصية تســـتحق 
تســـمية “الديلوكـــس”، وهي التي تعمل بوعي شـــديد، تدرك قيمة 
نفسها بدرجة عالية، متزنة ألبعد الحدود، فضالً عن أنها ال تحدث 
ضجيًجا بالرغم من قيمة ما تقدم من خدمات، وهي الشـــخصية 
المحببـــة بيـــن الناس التي يعتمد عليها فـــي فرق العمل، وعادة ما 
ُتنســـى أفضالهـــا في زحمة صفوف الشـــخصيات األخـــرى الراغبة 

في التقدير.
هنـــا واألمـــر يبدو واضًحـــا لما أعنيه، وعدة رســـائل قد تحمل بين 
طياتهـــا مـــن المعنـــى الكثيـــر، لكل مـــن يمتلك قـــراًرا نحـــو تحفيز 
وتشـــجيع الكفاءات البشـــرية في أي موقع ومـــكان، وهو أمر في 
غاية األهمية سواء على المستوى الشخصي أو األسري أو المهني، 
فغالًبـــا ما يكثـــر الحديث عن الحلقـــة األقـــوى، والحلقة األضعف، 
وكأننـــا في ســـباق بشـــري، ونتناســـى مـــا يقـــع بينهما مـــن حلقات 
تربـــط وتفـــك، يحق لهـــا أن تكـــون بذات األهميـــة أو أكثـــر.. ألنها 
حتًمـــا من الحلقـــات التي تؤلف بين الجميع وتســـاعد في تحقيق 
الثبات واالتزان، وبهذا تكون التزاماتها أكثر ومسؤولياتها أعظم، 
ألنهـــا تركز على الفكـــر والعمل، ما يجعلها تعمـــل بجد مع مختلف 
األطـــراف، بمـــا يعزز حضورهـــا ويدفعها نحو اإلنجـــاز واإلنتاجية 
بـــروح إيجابية، تســـعد بـــكل إنجاز جماعي وتفضـــل البقاء بعيدة 
عـــن األضواء، طالما تـــرى رباط الحلقات وثيقـــا متينا، والكل في 

خير وفير.
هؤالء ســـعادتهم بوجودهم في صناعة الحدث، ال يملون العطاء 
مـــع انبعاثات الرضا الغامرة في حياتهم، هؤالء يتمتعون بصفات 
رائعة، لو يتم توظيفها بشـــكلها الصحيح دون الخوض في عراك 
الحيـــاة مـــع بعـــض البشـــر الذيـــن يخضعون لســـيطرة الســـلب من 
الطاقـــات ورفـــد الجانـــب المأســـاوي منها، بما يعتـــري األنفس من 

خصال وصفات يكسوها العفن األخضر.
جميـــل ورائـــع أن نتعرف على نماذج لشـــخصيات بهذا المســـتوى 
العالـــي من الطاقة المتحفزة ذاتًيـــا نحو البذل والعطاء المخلص، 
واألجمـــل أن تولـــد هـــذه الطاقـــات وتتشـــكل فـــي بيئة تكســـوها 
العناية اإلنســـانية، لكنهـــا حتًما تحتاج إلى التفاتـــة واعية بحجم 
ما تبذل، وترجمة لتلك العطاءات في نشر ثقافة مجتمعية تقوم 
على التقدير المستحق لتلك الفئة التي تسبقها مالمح االستعداد 

والجدارة السخية دون مقابل.

د. حورية الديري

بالتزامـــن مع االحتفال باليـــوم العالمي لمكافحة المخدرات، دشـــنت وزارة الداخلية 
مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركة كل أطياف المجتمع البحريني 
وفعالياته لمحاصرتها والتخلص منها، وذلك لتأثيرها على األمن والِسلم االجتماعي.
وهـــي النســـخة الثانية من الخطـــة الوطنية لمكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقلية 
في البحرين )2022م ــ 2026م(، بعد إطالق النســـخة األولى في 2015م تحت مظلة 
اللجنـــة الوطنية لمكافحة المخدرات، فالمخدرات أداة هادمة وُمعطلة لعملية البناء 
والنمـــاء والتطويـــر ألي مجتمـــع، فهي تشـــل قـــدرات األفـــراد الُمدمنيـــن فيصبحون 
عاجزيـــن عـــن المســـاهمة اإليجابية فـــي بناء مجتمعهـــم وتطويـــره. وتتزايد ظاهرة 
انتشار المخدرات رغم كثافة الجهود المعنية بمكافحتها، فجهات الترويج عصابات 
لهـــا مـــن القوة والتنظيم لنشـــر بضاعتها الســـامة، والبد من جهود اســـتثنائية لكبحها 

وتجفيف منابعها، والتي تستهدف فئة الشباب وصغار السن. 
وُتمثـــل األســـرة حصنا اجتماعيـــا وخندقا فاعـــال لمقاومة ومكافحـــة المخدرات من 
خـــالل محافظتهـــا علـــى أبنائهـــا وتربيتهم التربيـــة الحســـنة وتمكيـــن قدراتهم على 
تجنب ســـلوكيات اإلدمان، بجانب المدارس والمعاهد والجامعات، وال ننســـى الدور 
الكبير المناط بالجمعيات األهلية والمجتمعية بتربية الشباب على الثوابت الوطنية 

والمواطنـــة الصالحة والحفاظ على دورهم اإليجابي الفاعل لخدمة بالدهم، وكذلك 
البـــد من التأكيد على ســـن تشـــريعات شـــديدة ورادعـــة لترويج المخـــدرات، وتنهج 
البحريـــن منهجـــا توعويا بمكافحة المخدرات، وبشـــراكة مجتمعية فاعلة وتنظيمية 
دوليـــة، وقد واكبت البحرين المعايير الدوليـــة بالتعاون مع األمم المتحدة والمكتب 
العربـــي لمكافحـــة المخـــدرات، وقد أثمرت جهـــود البحرين في مكافحـــة المخدرات 
ـ عربًيا في المســـابقة الســـنوية ألفضل تعـــاون عربي معلوماتي  نيلهـــا “المركز الثانيـ 
عملياتـــي لضبط المخدرات”، والتي أطلقتها األمانـــة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
وتهـــدف البحريـــن ممثلـــة فـــي وزارة الداخليـــة مـــن مبادراتهـــا الوطنيـــة لمكافحـــة 
المخدرات إلى صياغة برامج لتوعية المواطنين بمخاطر المخدرات الُمهلكة، والحد 
من اســـتخدامها بالتعـــاون مع وزارة الصحـــة والتربية والتعليم، وبتنظيم األنشـــطة 
التثقيفيـــة والتوعويـــة، حيـــث ال يمكـــن تحقيق هـــدف “المجتمع اآلمـــٍن” الخالي من 
المخـــدرات والملوثـــات العقليـــة إال بالتضافر الوطني والمجتمعـــي وتطبيق القانون، 
فتعزيز المسؤولية المجتمعية يتطلب تكاتف الجميع في إطار منظومة متكاملة من 

الشراكة المجتمعية، وفي إطار األسرة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية.

عبدعلي الغسرة

مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية

نختـــم اليـــوم متابعتنا لـ “منظومة قياس األداء الفردي والمؤسســـي.. للمؤتمر 
الخليجـــي التاســـع للتنميـــة البشـــرية” الـــذي عقـــد بمنتصـــف الشـــهر الماضي، 
وبتنظيـــم متفـــرد لمجموعة أوريجـــن، حيث تناولنا آنفًا كلمـــة جميل حميدان 
وزير العمل بمملكة البحرين، والتي ركز فيها على الحاجة إلى “وجود مؤشرات 
قياس واضحة لألداء الفردي والمؤسســـي تتعدى المؤشـــرات المادية لتشمل 
نســـب التوطين، وتحســـين األجور، وقياس مؤشـــر توظيف المـــرأة، وتطوير 
الموظفيـــن، وغيرهـــا من مؤشـــرات”، كما عـــرض الدكتور أحمـــد البناء رئيس 
المؤتمر ورئيس )IFTDO(، “نتائج اســـتطالع مؤشـــرات قيـــاس األداء الفردي 
والتميز المؤسسي للرؤية )2030(، كما أشرنا ألوراق وورش عمل المتحدثين: 
الدكتور أحمد بوزبر، والدكتور مشـــاري الشـــلهوب، وفرح القاسمي، والدكتور 

جميل حسن، والدكتور مالك بن شيخان، وصالح األنصاري.
ونغطي اليوم ورقتي عمل ســـلطنة عمان الشـــقيقة للدكتـــورة ريما الزدجالية 
عميـــد كليـــة الخليج، ومحمد الكلباني مـــن وزارة العمل، حيث عالجت األولى 
“تقويـــم األداء المؤسســـي للتعليم العالي باســـتخدام مؤشـــرات قياس األداء 
ومؤشـــرات قياس النتائج”، والثانية تناولت “منظومة لقياس األداء وتطوير 

قياس األداء الفردي”، للمتحدثين على التوالي، و”تطبيقات KPIs عبر التحول 
الرقمي والتكنولوجي” لصالح األنصاري، مستشـــار التخطيط االســـتراتيجي. 
 SAP تبعتهـــا ثـــالث دراســـات حالـــة: “استكشـــاف اإلدارة باألهـــداف بشـــركة
Middle East North” لحنـــان عبدالكريـــم مديـــرة الموارد البشـــرية، و”تطبيق 
مؤشـــرات نتائـــج األداء الرئيســـية لشـــركة قوقـــل” لصفـــاء عبدالغنـــي مديـــر 
العالقات العامة والدراســـات والبحـــوث بمجموعة أوريجن، و”بيئة العمل في 
مجموعـــة يتيم” لعدالء ناصر مدير الموارد البشـــرية، أعقبتهم حلقات عصف 
ذهني للمشـــاركين والمتحدثين ألهم مخرجات المؤتمر. مختتمين بورشـــتي 
عمـــل: “قياس جودة مؤشـــرات األداء في ظل العمـــل عن بعد” للدكتور جميل 
حســـن، و”قياس األداء والنتائج في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في 
التعليـــم العالي” للدكتـــورة ريما الزدجاليـــة. مبينين أن األدبيـــات االقتصادية 
للبحريـــن كانـــت ســـباقة باســـتخدام مفاهيـــم أدوات “القيـــاس” لــــ )81( عامـــا 
خلـــت، منذ “قياس االتجاهات الديموغرافيـــة”، للتعداد األول للبالد )1941م(، 
واســـتحداث منصب “الوكيل المساعد للتنافســـية االقتصادية”، و”المؤشرات 
االقتصادية”، وإلى استخدامها لـ )15( أداة من أدوات القياس للرؤية )2030(.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.. مستقبل باهر لإلنسانية
لقـــد زادت جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي، من إنتاجية العمل التطوعي في مختلف الدول العربية، 
وأبـــرزت هذا الجانب المهم في حيـــاة المجتمعات، وبفضل الجهود 
الحثيثة التي يبذلها ســـموه شهدت السنوات األخيرة نقالت نوعية 
وتطـــورا مشـــرفا في مجـــال العمـــل التطوعـــي ومفاهيمـــه، وغدت 
الجائزة معروفة في كل أنحاء العالم ولها هوية خاصة، بل ومهدت 

الطريق واسعا أمام التجارب الجديدة الالحقة.
الجائزة في نسختها الثانية عشرة “وكما صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع، 
ســـتركز علـــى تكريـــم أهـــم الكـــوادر العربيـــة العاملة فـــي الصفوف 
األمامية التي كانت لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات 
وآثـــار جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، وذلـــك تقديًرا من ســـموه لهذه 
النخبة المتميزة التي ســـاهمت في خدمة مجتمعاتها لتنعم باألمن 

والسالم”.
وهذه خطوة رائدة في هذا المجال وتعكس الخطة الشاملة الثابتة 

فـــي تحقيـــق الرســـالة المنوطـــة بها علـــى الوجه األكمـــل باعتبار أن 
مملكة البحرين سباقة في غرس مفاهيم العمل التطوعي وتشجيع 
كل أفـــراد المجتمـــع علـــى اكتســـاب المعرفة واالنخـــراط في العمل 
التطوعي لكل ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، كما أن اهتمام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة بالعمل التطوعي ترســـيخ 
وتطوير يفوق لغة الوصف ولغة الصورة، وبرهن على قدرة الشباب 
البحرينـــي علـــى التميز واإلتقان بصورة كبرى، وله الكلمة العليا في 

ميدان العمل والخلق واإلبداع. 
يقـــف الدارســـون اليـــوم أمام جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي، ويعترفون بفضلها فـــي ما قدمته من 
نفـــع وفائدة على ســـائر المجتمعات العربيـــة، وغاصوا في مباهجها 
وتعرفوا على أسباب قوتها التي مكنتها من لعب هذا الدور الطليعي 
الرائـــد المعـــروف الذي غير وجـــه المجتمعات، وتقاليدها الراســـخة 
العظيمـــة العريقة واألصيلة، وتأثيراتها الفاعلة نحو مســـتقبل باهر 

لإلنسانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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 “لوال الترشح ما نطقتم”
 “لـــوال الترشـــح مـــا نطقتـــم”، هو العنـــوان العريض الـــذي يختصر 
لنـــا مـــا يحـــدث اليوم مـــن “تنطط” لكل مـــن “هب ودب” للترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، والتي تحتاج بعد عشـــرين عاما 
مـــن مســـيرة اإلنجاز والوفـــاء، أن يعاد تقييم ما يخص مســـتوى 

مؤهالت وشروط المترشحين.
معنـــى العطـــاء أن يقـــدم المرء ذلـــك دون أن ينتظر مـــن الطرف 
اآلخـــر مقابـــالً، لكن ما يحـــدث اليوم من “مراكض” من مرشـــحي 
“النطاطة” هو السعي لتصحيح أوضاعهم المالية، وأخذ الوجاهة، 
و”التنفع” باالمتيازات، وفق مبدأ “اللي وصل من قبل مو أحســـن 
منـــي”، وحتـــى قبل موســـم االنتخابـــات، بدأ بعض هؤالء الســـير 
علـــى ذات النهـــج التقليـــدي بـــكل دورة انتخابيـــة )لمـــن هم على 
شـــاكلتهم( عبر اســـتثمار منصـــات التواصل االجتماعـــي لدغدغة 
مشـــاعر الناس عبر التطرق لمواضيع الشـــأن العام، بشكل دعائي 
بحت، وكذلك التشـــكيك بأداء النائب أو العضو البلدي، وضربهم 
بشراســـة مـــن تحت الحـــزام، لكنهم وفـــور أن يخســـروا، أو حتى 
يفوزوا، تلجم ألســـنتهم فجأة، ويصيبهم مرض “الخرس” القبيح، 
وتبـــدأ الحســـابات واألولويـــات تأخـــذ مســـارا مختلفا، ومعاكســـًا 
لمـــا كانت عليه.. حينهـــا فقط، يدخل المواطنـــون دوامة جديدة 
مـــن اإلحبـــاط، ُتضاف إلى سلســـلة من اإلحباطـــات اليومية التي 
يعيشـــونها، ليتحول النائب الُمنتخب منهم وببساطة من “معين” 

إلى “مين يعيني عليك”.
لذلك نذكر بأن االختيار عند صناديق االقتراع مسؤولية أخالقية، 
ووطنية، ووســـيلة لمنـــع المتردية والنطيحة وما أكل الســـبع من 

الوصول لمناصب ال يستحقونها، وما كانوا ليحلموا بها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سيماهم في أفعالهم
حديثنا اليوم حول فنون التعامل بين البشر، مع شخصية فريدة 
من الشـــخصيات، وحديث خاص عن ســـمات شـــخصية تســـتحق 
تســـمية “الديلوكـــس”، وهي التي تعمل بوعي شـــديد، تدرك قيمة 
نفسها بدرجة عالية، متزنة ألبعد الحدود، فضالً عن أنها ال تحدث 
ضجيًجا بالرغم من قيمة ما تقدم من خدمات، وهي الشـــخصية 
المحببـــة بيـــن الناس التي يعتمد عليها فـــي فرق العمل، وعادة ما 
ُتنســـى أفضالهـــا في زحمة صفوف الشـــخصيات األخـــرى الراغبة 

في التقدير.
هنـــا واألمـــر يبدو واضًحـــا لما أعنيه، وعدة رســـائل قد تحمل بين 
طياتهـــا مـــن المعنـــى الكثيـــر، لكل مـــن يمتلك قـــراًرا نحـــو تحفيز 
وتشـــجيع الكفاءات البشـــرية في أي موقع ومـــكان، وهو أمر في 
غاية األهمية سواء على المستوى الشخصي أو األسري أو المهني، 
فغالًبـــا ما يكثـــر الحديث عن الحلقـــة األقـــوى، والحلقة األضعف، 
وكأننـــا في ســـباق بشـــري، ونتناســـى مـــا يقـــع بينهما مـــن حلقات 
تربـــط وتفـــك، يحق لهـــا أن تكـــون بذات األهميـــة أو أكثـــر.. ألنها 
حتًمـــا من الحلقـــات التي تؤلف بين الجميع وتســـاعد في تحقيق 
الثبات واالتزان، وبهذا تكون التزاماتها أكثر ومسؤولياتها أعظم، 
ألنهـــا تركز على الفكـــر والعمل، ما يجعلها تعمـــل بجد مع مختلف 
األطـــراف، بمـــا يعزز حضورهـــا ويدفعها نحو اإلنجـــاز واإلنتاجية 
بـــروح إيجابية، تســـعد بـــكل إنجاز جماعي وتفضـــل البقاء بعيدة 
عـــن األضواء، طالما تـــرى رباط الحلقات وثيقـــا متينا، والكل في 

خير وفير.
هؤالء ســـعادتهم بوجودهم في صناعة الحدث، ال يملون العطاء 
مـــع انبعاثات الرضا الغامرة في حياتهم، هؤالء يتمتعون بصفات 
رائعة، لو يتم توظيفها بشـــكلها الصحيح دون الخوض في عراك 
الحيـــاة مـــع بعـــض البشـــر الذيـــن يخضعون لســـيطرة الســـلب من 
الطاقـــات ورفـــد الجانـــب المأســـاوي منها، بما يعتـــري األنفس من 

خصال وصفات يكسوها العفن األخضر.
جميـــل ورائـــع أن نتعرف على نماذج لشـــخصيات بهذا المســـتوى 
العالـــي من الطاقة المتحفزة ذاتًيـــا نحو البذل والعطاء المخلص، 
واألجمـــل أن تولـــد هـــذه الطاقـــات وتتشـــكل فـــي بيئة تكســـوها 
العناية اإلنســـانية، لكنهـــا حتًما تحتاج إلى التفاتـــة واعية بحجم 
ما تبذل، وترجمة لتلك العطاءات في نشر ثقافة مجتمعية تقوم 
على التقدير المستحق لتلك الفئة التي تسبقها مالمح االستعداد 

والجدارة السخية دون مقابل.

د. حورية الديري

بالتزامـــن مع االحتفال باليـــوم العالمي لمكافحة المخدرات، دشـــنت وزارة الداخلية 
مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركة كل أطياف المجتمع البحريني 
وفعالياته لمحاصرتها والتخلص منها، وذلك لتأثيرها على األمن والِسلم االجتماعي.
وهـــي النســـخة الثانية من الخطـــة الوطنية لمكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقلية 
في البحرين )2022م ــ 2026م(، بعد إطالق النســـخة األولى في 2015م تحت مظلة 
اللجنـــة الوطنية لمكافحة المخدرات، فالمخدرات أداة هادمة وُمعطلة لعملية البناء 
والنمـــاء والتطويـــر ألي مجتمـــع، فهي تشـــل قـــدرات األفـــراد الُمدمنيـــن فيصبحون 
عاجزيـــن عـــن المســـاهمة اإليجابية فـــي بناء مجتمعهـــم وتطويـــره. وتتزايد ظاهرة 
انتشار المخدرات رغم كثافة الجهود المعنية بمكافحتها، فجهات الترويج عصابات 
لهـــا مـــن القوة والتنظيم لنشـــر بضاعتها الســـامة، والبد من جهود اســـتثنائية لكبحها 

وتجفيف منابعها، والتي تستهدف فئة الشباب وصغار السن. 
وُتمثـــل األســـرة حصنا اجتماعيـــا وخندقا فاعـــال لمقاومة ومكافحـــة المخدرات من 
خـــالل محافظتهـــا علـــى أبنائهـــا وتربيتهم التربيـــة الحســـنة وتمكيـــن قدراتهم على 
تجنب ســـلوكيات اإلدمان، بجانب المدارس والمعاهد والجامعات، وال ننســـى الدور 
الكبير المناط بالجمعيات األهلية والمجتمعية بتربية الشباب على الثوابت الوطنية 

والمواطنـــة الصالحة والحفاظ على دورهم اإليجابي الفاعل لخدمة بالدهم، وكذلك 
البـــد من التأكيد على ســـن تشـــريعات شـــديدة ورادعـــة لترويج المخـــدرات، وتنهج 
البحريـــن منهجـــا توعويا بمكافحة المخدرات، وبشـــراكة مجتمعية فاعلة وتنظيمية 
دوليـــة، وقد واكبت البحرين المعايير الدوليـــة بالتعاون مع األمم المتحدة والمكتب 
العربـــي لمكافحـــة المخـــدرات، وقد أثمرت جهـــود البحرين في مكافحـــة المخدرات 
ـ عربًيا في المســـابقة الســـنوية ألفضل تعـــاون عربي معلوماتي  نيلهـــا “المركز الثانيـ 
عملياتـــي لضبط المخدرات”، والتي أطلقتها األمانـــة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
وتهـــدف البحريـــن ممثلـــة فـــي وزارة الداخليـــة مـــن مبادراتهـــا الوطنيـــة لمكافحـــة 
المخدرات إلى صياغة برامج لتوعية المواطنين بمخاطر المخدرات الُمهلكة، والحد 
من اســـتخدامها بالتعـــاون مع وزارة الصحـــة والتربية والتعليم، وبتنظيم األنشـــطة 
التثقيفيـــة والتوعويـــة، حيـــث ال يمكـــن تحقيق هـــدف “المجتمع اآلمـــٍن” الخالي من 
المخـــدرات والملوثـــات العقليـــة إال بالتضافر الوطني والمجتمعـــي وتطبيق القانون، 
فتعزيز المسؤولية المجتمعية يتطلب تكاتف الجميع في إطار منظومة متكاملة من 

الشراكة المجتمعية، وفي إطار األسرة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية.

عبدعلي الغسرة

مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية

نختـــم اليـــوم متابعتنا لـ “منظومة قياس األداء الفردي والمؤسســـي.. للمؤتمر 
الخليجـــي التاســـع للتنميـــة البشـــرية” الـــذي عقـــد بمنتصـــف الشـــهر الماضي، 
وبتنظيـــم متفـــرد لمجموعة أوريجـــن، حيث تناولنا آنفًا كلمـــة جميل حميدان 
وزير العمل بمملكة البحرين، والتي ركز فيها على الحاجة إلى “وجود مؤشرات 
قياس واضحة لألداء الفردي والمؤسســـي تتعدى المؤشـــرات المادية لتشمل 
نســـب التوطين، وتحســـين األجور، وقياس مؤشـــر توظيف المـــرأة، وتطوير 
الموظفيـــن، وغيرهـــا من مؤشـــرات”، كما عـــرض الدكتور أحمـــد البناء رئيس 
المؤتمر ورئيس )IFTDO(، “نتائج اســـتطالع مؤشـــرات قيـــاس األداء الفردي 
والتميز المؤسسي للرؤية )2030(، كما أشرنا ألوراق وورش عمل المتحدثين: 
الدكتور أحمد بوزبر، والدكتور مشـــاري الشـــلهوب، وفرح القاسمي، والدكتور 

جميل حسن، والدكتور مالك بن شيخان، وصالح األنصاري.
ونغطي اليوم ورقتي عمل ســـلطنة عمان الشـــقيقة للدكتـــورة ريما الزدجالية 
عميـــد كليـــة الخليج، ومحمد الكلباني مـــن وزارة العمل، حيث عالجت األولى 
“تقويـــم األداء المؤسســـي للتعليم العالي باســـتخدام مؤشـــرات قياس األداء 
ومؤشـــرات قياس النتائج”، والثانية تناولت “منظومة لقياس األداء وتطوير 

قياس األداء الفردي”، للمتحدثين على التوالي، و”تطبيقات KPIs عبر التحول 
الرقمي والتكنولوجي” لصالح األنصاري، مستشـــار التخطيط االســـتراتيجي. 
 SAP تبعتهـــا ثـــالث دراســـات حالـــة: “استكشـــاف اإلدارة باألهـــداف بشـــركة
Middle East North” لحنـــان عبدالكريـــم مديـــرة الموارد البشـــرية، و”تطبيق 
مؤشـــرات نتائـــج األداء الرئيســـية لشـــركة قوقـــل” لصفـــاء عبدالغنـــي مديـــر 
العالقات العامة والدراســـات والبحـــوث بمجموعة أوريجن، و”بيئة العمل في 
مجموعـــة يتيم” لعدالء ناصر مدير الموارد البشـــرية، أعقبتهم حلقات عصف 
ذهني للمشـــاركين والمتحدثين ألهم مخرجات المؤتمر. مختتمين بورشـــتي 
عمـــل: “قياس جودة مؤشـــرات األداء في ظل العمـــل عن بعد” للدكتور جميل 
حســـن، و”قياس األداء والنتائج في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في 
التعليـــم العالي” للدكتـــورة ريما الزدجاليـــة. مبينين أن األدبيـــات االقتصادية 
للبحريـــن كانـــت ســـباقة باســـتخدام مفاهيـــم أدوات “القيـــاس” لــــ )81( عامـــا 
خلـــت، منذ “قياس االتجاهات الديموغرافيـــة”، للتعداد األول للبالد )1941م(، 
واســـتحداث منصب “الوكيل المساعد للتنافســـية االقتصادية”، و”المؤشرات 
االقتصادية”، وإلى استخدامها لـ )15( أداة من أدوات القياس للرؤية )2030(.
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