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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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35% زيادة في عدد العمليات خالل �سهر واحد بمجمع ال�سلمانية الطبي
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ال�صحــة العالـميـــة تدعـــو اإلــى عمــل جمـاعي وتبـــادل اللـقــاحــات 

الأر�ساد الجوية: اأمطار رعدية ت�سحبها هبات الخمي�س انخفا�س الإ�سابات والحوادث المهنية في الن�سف الأول من العام
األرصــــــــــاد  إدارة  ذكــــــــــرت 
الــجــويــة بــــــوزارة الــمــواصــات 
نـــــمـــــاذج  أن  واالتــــــــــــصــــــــــــاالت 
ــة تـــؤكـــد  ــ ــدديـ ــ ــعـ ــ الــــتــــنــــبــــؤات الـ
المرتقبة  الــمــطــريــة  الــحــالــة 
بــتــاريــخ 28 يــولــيــو مـــع فــرص 
هبات  تصحبها  رعدية  أمطار 

قوية السرعة.
الطقس  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
الثاثة  ــام  األيـ خــال  سيكون 
ــع بــعــض  ــ الـــــقـــــادمـــــة حـــــــــارا مــ
ــات  ــ ــراوح درجــ ــ ــتــ ــ ــ الــــســــحــــب، وت
ــة  بـــيـــن 30 درجــ ــا  مــ الـــــحـــــرارة 
مـــئـــويـــة،  درجـــــــة  و42  ــة  ــويـ ــئـ مـ
ــون الــــــريــــــاح شــمــالــيــة  ــكــ ــتــ وســ
غربية قد تصل إلى 18 عقدة 

أحيانا.

أظهرت النتائج الفصلية السنوية لمؤشرات 
السامة والصحة المهنية في منشآت القطاع 
انخفاضا  الــعــمــل  وزارة  أعــدتــه  الـــذي  الــخــاص 
الجسيمة  الــمــهــنــيــة  ــابــــات  اإلصــ فـــي  مــلــحــوظــا 
تقوم  حيث  الماضية،  الثاثة  باألعوام  مقارنة 
الــــــــوزارة بــمــراجــعــة دوريــــــة لــتــقــيــيــم الــمــخــاطــر 
المتعلقة بالسامة والصحة المهنية والتحقق 
من التزام المنشآت بالمعايير والشروط الازم 
تــوافــرهــا فــي مــواقــع الــعــمــل. صــرخ بــذلــك وزيــر 
العمل رئيس مجلس السامة والصحة المهنية 
جميل بن محمد علي حميدان وقال: إن جهود 
للعمال  الحماية  تعزيز  فــي  البحرين  مملكة 
بــالــمــمــارســات اآلمنة  االرتــقــاء  فــي  قــد أسهمت 
بالقطاع  اإلنتاجية  العمل  مواقع  مختلف  في 
الخاص، األمر الذي أدى إلى هذا االنخفاض.

لــارتــقــاء  الــبــحــريــن تــســعــى  وأضـــــــاف: إن 
بما  تحفيًزا  أكثر  وجعلها  العمل  بيئة  بــجــودة 
يــحــقــق الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة لــطــرفــي اإلنـــتـــاج، 
وبما يعزز من قدرة البحرين التنافسية لتكون 
مـــركـــزًا مــهــمــًا لــأعــمــال مـــن خـــال اســتــقــطــاب 

ــدة لــلــوظــائــف الــجــاذبــة  ــولـ ــمـ االســـتـــثـــمـــارات الـ
هذا  فــي  مشيرًا  العمل،  ســوق  لنمو  والمحركة 
السياق إلى أن مملكة البحرين تمتلك سلسلة 
المتطورة  الوطنية  والقوانين  التشريعات  من 
فـــي مــجــال حــمــايــة الــعــمــال مـــن جــمــيــع أنــــواع 

الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية.
أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته 
الوزارة أن إجمالي عدد الزيارات لمواقع العمل 
ــارة،  ــ زيـ  )395( بــلــغ   2022 يــونــيــو  نــهــايــة  حــتــى 
بــزيــادة عــن الــعــام الــمــاضــي الـــذي شــهــد )332( 
تنبيهًا   )113( بــتــوجــيــه  الـــــوزارة  وقــامــت  ــارة،  ــ زيـ
لوقوع  تفاديًا  المخالفات  إلزالــة  المنشآت  إلى 
حــــوادث الــعــمــل، مــشــيــرا إلـــى أن عـــدد إصــابــات 
العمل في الفترة ذاتها بلغ )46( إصابة، بينما 
تلقت الوزارة )12( باغًا تتعلق بشكاوى خاصة 
بـــاشـــتـــراطـــات الـــســـامـــة والـــصـــحـــة فـــي مــواقــع 

العمل.

ص6 أخبار البحرين

ص6 أخبار البحرين

ص4 أخبار البحرين

220 فلسا

اإعالن جدري القرود حالة طوارئ عالمية

انطالق مدينة �سباب 2030.. اليوم
2400 فــر�صــة تـدريبيــة لل�صبـــاب

نسختها  في  »األحـــد«  اليوم  أبوابها   2030 شباب  مدينة  تفتح 
بالتعاون  والرياضة  الشباب  شئون  وزارة  وتنظمها  عشرة،  الحادية 
مع الشريك االستراتيجي صندوق العمل »تمكين«، وتطرح مدينة 
تدريبية،  فرصة   2400 المتنوعة  برامجها  خــال  من   2030 شباب 
الشباب  تدريب  متطلبات  الجديدة  نسختها  في  المدينة  وتحاكي 
للدخول في سوق العمل، وتعمل على اكسابهم المهارات االساسية، 
تم  وقــد  المجاالت،  مختلف  في  المواهب  وإبــراز  وصقل  واكتشاف 
تقسيم المدينة الى فئتين األولى للفئة العمرية من 9 الى 14 سنة 
خال الفترة الصباحية، فيما تم تخصيص الفترة المسائية للفئة 

العمرية من 15 الى 35 سنة. 
العديد  إدخـــال  والــريــاضــة على  الشباب  شــؤون  وزارة  وحــرصــت 
مــن الــبــرامــج الــتــي تــتــوافــق مــع مــتــغــيــرات الــتــدريــب وســـوق العمل 
البحريني، إذ تم طرح 70 برنامجا تدريبيا متنوًعا، وتجدر اإلشارة 
البرامج المطروحة جديدة وتطبق ألول مرة، من  إلى أن 70% من 
االصطناعي  والــذكــاء  والتصميم  واالبــتــكــار  اإلبــــداع  بــرامــج  بينها 
برامج  الــى  باإلضافة  االلكترونية  األلــعــاب  وتصميم  والبرمجيات 
الشباب«  »ســوق  مبادرة  المدينة  ستحتضن  كما  السيبراني،  األمــن 
عبر  الشباب  األعــمــال  رواد  منتجات  الجمهور  أمــام  يعرض  الــذي 

مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.   
المدينة  إدارة وتنظيم  المشاركين في  المتطوعين  ويبلغ عدد 
التجربة فرصة  أن تمنحهم  المتوقع  200 متطوع ومتطوعة، ومن 
كبيرة الكتساب مهارات خاصة في مجاالت العمل الجماعي وتنظيم 

الفعاليات وكيفية التعامل مع المشاركين.

للمهنة يواكب التطورات  محامون يطالبون بقانون 
القانون احلايل تقادم والت�صريع اجلديد حبي�س اأدراج النواب

كتب إسام محفوظ:

وزارة  بين  المشتركة  اللجنة  تعقد   
لمناقشة  الــمــحــامــيــن  وجــمــعــيــة  الـــعـــدل 
ــاة الـــجـــديـــد  ــامــ ــحــ ــمــ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون الــ
القادمة  القليلة  األيـــام  خــال  اجتماعا 
فــــي إطـــــــار الــــلــــقــــاءات الــــحــــواريــــة الــتــي 
تستهدف االطاع على مرئيات الجمعية 
للقانون الجديد، وعلمت »أخبار الخليج« 
أن االجــتــمــاع الــمــزمــع عــقــده يــأتــي بعد 
أكد  الحالي  الشهر  مطلع  عقد  اجتماع 
فيه ممثلو الجمعية مرئياتهم التي سبق 
االتــفــاق  وتــم  الــنــواب  لمجلس  تقديمها 
بعد  الجمعية  مرئيات  طــرح  إعـــادة  على 
الحصول على تقرير اللجنة التشريعية 

بمجلس النواب.

ــدم مــمــثــلــو الــجــمــعــيــة خــال  ــد قــ وقــ
ــة  ــارحـ ــاع الـــمـــاضـــي مــــذكــــرة شـ ــمــ ــتــ االجــ
على  تــحــتــوي  أســاســيــة  مــبــادئ  لخمسة 
الشقيقة  الــدول  بعض  بقوانين  مقارنة 
ــي  ــــون, وهـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ لــتــضــمــيــنــهــا مـ
قــيــد الــمــحــامــيــن وتــجــديــد الــقــيــد لــدى 
الــدعــاوى  بعض  رفــع  وحــصــر  الجمعية، 
عــلــى الــمــحــامــيــن، وحــصــر إنـــابـــة أقـــارب 
ــاوى الــمــصــرح  ــ ــدعـ ــ الــمــتــقــاضــيــن فــــي الـ
بحضورهم شخصًيا على أقارب الدرجة 
ــثــــة، ووجـــــــــوب تـــعـــيـــيـــن مــحــامــيــن  ــالــ ــثــ الــ
المسؤولية  وذات  المساهمة  للشركات 
المحدودة، ووجوب إنجاز العقود لمبلغ 
مــعــيــن والـــنـــظـــام األســــاســــي لــلــشــركــات 

وعقود التأسيس بواسطة محام.
ــــت نـــفـــســـه أكــــــد عــــــدد مــن  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
المحامين لـ»أخبار الخليج« أن القانون 

الــحــالــي تـــقـــادم فـــي ظـــل تـــدويـــل قــطــاع 
الــمــحــامــاة عــالــمــيــا مـــن خـــال اتــفــاقــيــة 
العالمية  الــتــجــارة  بمنظمة  الــخــدمــات 
أبــعــادا  الــمــحــامــاة  الــتــي أضــافــت لمهنة 
قــطــاعــا يستوجب  مــنــهــا  جـــديـــدة جــعــل 
تنظيمه بما يتاءم مع أدوات ومتغيرات 
واألداء  الــمــضــمــون  حــيــث  ــن  مـ الــعــصــر 
والـــقـــواعـــد الــتــي تــحــكــمــه لــيــتــواكــب مع 
تـــطـــلـــعـــات الــمــمــلــكــة وأهـــــــــداف الــــرؤيــــة 
على  انــه  وقــالــوا  المستقبلية،  الوطنية 
ــا مـــنـــذ صــــــدور الـــقـــانـــون  ــامـ مــــــدار 42 عـ
الـــحـــالـــي لـــم يــحــظ بــحــقــه الــتــشــريــعــي 
القانون  وظــل  التشريعية  السلطة  مــن 

الجديد حبيسا في أدراجها.

العام  المدير  قــال  الــوكــاالت:   – جنيف 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
القردة  ان تفشي جدري  أمس  جيبريسوس 
يمثل حالة طــوارئ صحية  االنتشار  سريع 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وهـــو أعــلــى مستوى 

تحذير للمنظمة.
ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية 
صحية  طــوارئ  »حالة  بأنه  القردة  لجدري 
الـــى دق نــاقــوس  ــي«  عــامــة ذات اهــتــمــام دولــ
دولي  تعامل  الى  حاجة  هناك  بأن  الخطر 
والجهود  التمويل  يطلق  أن  ويمكن  منسق 
الــعــالــمــيــة لــلــتــعــاون فـــي تـــبـــادل الــلــقــاحــات 

والعاج.
التنفيذي  الــمــديــر  ــن  رايــ مــايــك  ــال  وقــ
لـــبـــرنـــامـــج الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة لــمــنــظــمــة 
التحرك،  إلى  دعوة  »إنها  العالمية  الصحة 
أنــه يأمل  إلــى  لكنها ليست األولــى« مشيرا 
أن يــؤدي هذا األمــر إلى عمل جماعي ضد 

المرض. 
وقــــال مـــصـــدران تــحــدثــا شــريــطــة عــدم 

الكشف عن هويتهما لرويترز في وقت سابق 
ان أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا يوم 
المحتملة  الــتــوصــيــة  لمناقشة  الــخــمــيــس 
وانقسموا بشأن القرار لكن القرار النهائي 

كان للمدير العام للمنظمة.
ــــان حــالــة  ــلــــن تــــيــــدروس قـــــــراره اعــ وأعــ
لوسائل  تصريح  خــال  الصحية  الــطــوارئ 
االعـــــام فـــي جــنــيــف، وأكــــد أن الــلــجــنــة لم 

تتمكن من التوصل الى توافق في اآلراء.
األمريكي  الصّحة  قــانــون  أســتــاذ  وكتب 
ومـــديـــر مــركــز مــنــّظــمــة الــصــّحــة الــعــالــمــّيــة 
ــورنـــس جــوســتــن مــســاء  لــقــانــون الــصــّحــة لـ
خرج  الــقــردة  »جـــدري  تويتر  على  الجمعة 
عــن الــســيــطــرة وال يــوجــد ســبــب قــانــونــي أو 
طــوارئ  حالة  إعــان  لعدم  أو صّحي  علمي 

صّحية عاّمة دولية«. 
ــنــــذ مـــطـــلـــع مــــايــــو عـــنـــدمـــا اكــتــشــف  ومــ
يستوطن،  حيث  اإلفريقية،  البلدان  خــارج 
شخصا   16836 مـــن  أكــثــر  الـــمـــرض  أصــــاب 
في 74 بلدا، وفق تعداد للمراكز األمريكية 

لمكافحة األمراض والوقاية منها )سي دي 
سي( حتى 22 يوليو. 

طريق  عن  الفيروسي  المرض  وينتشر 
االتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه 
أعراض االنفلونزا وبثور على الجلد مليئة 

بالصديد.
إم  )إي  األوروّبــيــة  األدويـــة  وكالة  وقالت 
إّنــهــا وافــقــت عــلــى اســتــخــدام  إيـــه( الجمعة 
لقاح للجدري البشرّي، وتوسيع استخدامه 
ضّد انتشار مرض جدري القردة. وبات هذا 
كثير  فــي  الــغــرض  لــهــذا  مستخدًما  اللقاح 

من البلدان. 
ــلـــقـــاح »إيـــمـــفـــانـــكـــس« الــــذي  ــل الـ وحـــصـ
تنتجه شركة »بافارين نورديك« الدنماركّية 
العام  فــي  األوروبــــي  االتــحــاد  على مصادقة 

2013 الستخدامه لمكافحة الجدري. 
وتــــوصــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
للخطر  عرضة  األكــثــر  األشــخــاص  بتلقيح 
الذين هم  الصحية  الرعاية  وأفــراد طواقم 

على تماس مع المرض. 

ص6 أخبار البحرين

ص5 أخبار البحرين

} تيدروس أدهانوم.

20% زيــــادة فـي �سكــــاوى حمـــايـــة 

الم�ستهلك خالل الن�سـف الأول من العام
كشفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن 
المستهلك  حماية  إدارة  تسلمتها  التي  الشكاوى  عــدد  إجمالي 
للنصف األول من العام الحالي 2022م بلغ 2772 شكوى، بزيادة 
 %86 وتــم حل  الماضي،  العام  من  األول  النصف  عن   %20 قدرها 
ــواردة إلـــى اإلدارة وديــــًا، وتــوزعــت  ــ مــن إجــمــالــي عـــدد الــشــكــاوى الـ
النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى إلى القضاء 
إحــالــة 20  أخـــرى، حيث تمت  إداريـــة  الشكوى بجهات  ارتــبــاط  أو 
القوانين، وإغاق منشأتين  العامة لمخالفة  النيابة  إلى  منشأة 
الــواردة  الشكاوى  تكرار  إلــى  نظرا  مؤقتا،  إداريــا  غلقا  تجاريتين 
ضدهما، ولعدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلكين، بحسب 

ما هو متفق عليه.
والخارجية  المحلية  للتجارة  المساعد  الوكيل  بذلك  صرح 

بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة. 
وكشف أن مباشرة الشكاوى ومعالجتها من قبل إدارة حماية 
المستهلك قد حصر سياسة االستبدال واالسترجاع في حاالت 
المنتج  الــشــراء، بحسب طبيعة  يوما من   15 أول  محددة خــال 
والئحته   2012 لسنة   )35( رقــم  المستهلك  حماية  قــانــون  وفــق 
التنفيذية، التي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول 
للمواصفات  مطابقة  غير  السلعة  كانت  إذا  أو  استخدامها،  دون 
واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عما تم االتفاق 
ومعالجة  حل  في  المستهلك  حماية  إدارة  أسهمت  حيث  عليه، 
مبالغ  تحصيل  معالجتها  أثــنــاء  تــم  التي  الــشــكــاوى  مــن  الكثير 
أصحاب  من  المستهلكين  لصالح  ديــنــارا   121,711 بلغت  مالية 
الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين ُتقدر 
إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينارا، وذلك وفق 
المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

»التحــاد الــدولــي لالت�ســالت«: 
انت�ســار �سبكــات الجيــل الخـامــ�س 
المـطـــّور 5.5G بـحـلـــول 2025

كتب علي عبدالخالق:

الطيف  وإدارة  المستقبلية  الــشــبــكــات  قــســم  رئــيــس  كــشــف 
من  أنه  مثلوثي،  وليد  لاتصاالت،  الدولي  االتحاد  في  الترددي 
المتوقع أن يتم نشر شبكات الجيل الخامس المطور 5.5G وهي 
النسخة المحسنة من الجيل الخامس على نطاق واسع بحلول 
وجني  التجاري  المستوى  على  عليها  االعتماد  ليتم   2025 عام 
القطاعات  أعمال وخدمات مختلف  لتطوير  فوائدها  مزيد من 
والصناعات على طريق تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنمية 

االقتصادية واالجتماعية وتعزيز التحول النظيف والذكي.
وأضــــاف مــثــلــوثــي خـــال مــشــاركــتــه بحلقة نــقــاشــيــة بــعــنــوان 
خال  ُعــقــدت   »2030 الــذكــي  والــعــالــم  المطور  الخامس  »الجيل 
ــرددي من  ــتــ ــواوي الــعــالــمــي لــابــتــكــار )إن الــطــيــف الــ ــ ــبـــوع هــ أسـ
في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  لتطوير  األساسية  المقومات 
المستقبل، ال سيما شبكات اتصاالت الهاتف المحمول والجيل 
القيمة  سلسلة  تركز  حيث  المطور،  الخامس  والجيل  الخامس 
النطاق  العالمي على تخصيص  التقني على المستوى  للقطاع 
الترددي العريض الفائق واالعتماد على الطيف الترددي لنقطة 

الوصول بشكل كامل(. 
جميع  فــي  الموحدة  المعايير  اعتماد  يجب  أنــه  إلــى  ولفت 
الازمة  الــتــرددي  الطيف  إرشـــادات  توفير  وسيتم  العالم،  أنحاء 
في المؤتمر العالمي لاتصاالت الاسلكية في نهاية عام 2023. 

ص18 التكنولوجيا والتقنية المالية
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�سحل الجيوب 
وا�ستنزاف المعنويات

منتجا  تبيع  الــبــرادات  بــإحــدى  فوجئت  قالئل  أيــام  منذ 
محددا بسعر أكثر من ثمنه الذي اعتدت شراءه به بحوالي 
الــمــســؤول قــال إن  ديــنــار ونــصــف!! وحين اعترضت وواجــهــت 
الجديد.. فشعرت  السعر  هو  وبــأن هذا  ارتفعت،  قد  األسعار 
باستفزاز شديد وفكرت في اإلبالغ عنه، فذكر لي أحدهم أن 
أن  الذي يراه طالما  السعر  السوق حر وللتاجر حرية وضع 

السلعة ليست من السلع المدعومة!!
إن طوفان الغالء يطحن اليوم محدودي الدخل  بل أنه 
لم يعد هؤالء فقط من يعانون، بل هناك شريحة اجتماعية 
أسعار  ارتفاع  بالشكوى من  اليوم  األغلبية تجأر  تمثل  كبيرة 
ــــدواء والــكــســاء والــخــدمــات الــضــروريــة،  كــل شـــيء، الــغــذاء والـ
يحصل  التي  والمتواضعة  الثابتة  األجـــور  ظــل  فــي  وخــاصــة 

عليها الغالبية.
الحكومة  إلى  النواب طلبا  رئيسة مجلس  رفعت  مؤخرا 
قــدمــه عــشــرة نــــواب يــطــالــبــون فــيــه بــاجــتــمــاع مــشــتــرك بين 
الــســلــطــتــيــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة لــمــنــاقــشــة وتــوضــيــح 
السلع  في  األسعار  ارتفاع  موجة  لمواجهة  الحكومة  خطط 
والخدمات، وقد صرح النائب فالح هاشم أحد الموقعين على 
للمواطنين أصبح في  المعيشي  الوضع  بأن  النيابي  الطلب 
غاية الصعوبة، وخاصة محدودي الدخل نظرا إلى االرتفاع 
الكبير في األسعار، مؤكدا ضرورة التحركات العاجلة لحماية 

األسر من هذه الظاهرة.
وأصبحت  كل شــيء،  غــالء غير مسبوق طــال  نعم هناك 
وبالحفاظ  واالحــتــيــاجــات  بالمتطلبات  تفي  ال  الــمــداخــيــل 
على مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه البعض، ناهيك عن 
الناس  معاناة معظم  الذي يضاعف من  االستهالكي  السفه 
الذي ينذر بتداعيات اجتماعية  البعيد عن االعتدال، األمر 
المنظومة  أصـــاب  الـــذي  الخلل  بسبب  خطيرة  واقــتــصــاديــة 

االقتصادية.
الحالي أصبح  الوضع  أن  التأكيد هنا على  لذلك يجب 
بحاجة إلى مواجهة جادة، حتى ال تتضاعف معاناة الفقراء 
األســاســيــة،  السلع  ونـــدرة  الــغــالء  نتيجة  الــدخــل  ومــحــدودي 
والمنتجين  التجار  لبعض  الضمير  غياب  ظل  في  وخاصة 
الــتــربــح والــمــغــاالة فــي أســعــارهــم دون  الــذيــن يتسابقون فــي 
ضابط، حتى البرادات الصغيرة في األحياء تقوم اليوم عيني 
والمطاعم  المخابز  المواطن وكذلك  ابتزاز  بعمليات  عينك 
التضخم  تــوابــع  ذريــعــة  رابـــط تحت  أو  وغــيــرهــا، دون ضــابــط 

العالمي.
مــا يعيشه الــمــواطــن والــمــقــيــم الــيــوم مــن مــعــانــاة جــراء 
النيابية  المبادرة  إنما يتطلب بالفعل تلك  الغالء المعيشي 
عليها،  نثني  والــتــي  الــنــواب  رئيسة  ســعــادة  بها  تقدمت  التي 
ــة مـــا يــحــدث  ــهـ ــلـــول، ومـــواجـ وذلـــــك لــلــمــســارعــة بـــوضـــع الـــحـ
واســتــنــزاف  والــمــيــزانــيــات،  للجيوب  مــن سحل  الــســاحــة  على 

للمعنويات والماديات!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ع�سرة  ال��ح��ادي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  ان���ط���اق 
ال��ي��وم  ..2030 ���س��ب��اب  م��دي��ن��ة  م���ن 

تفتح مدينة شباب 2030 أبوابها اليوم األحد في نسختها 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة  تنظمها  التي  عشرة،  الحادية 
بالتعاون مع الشريك االستراتيجي صندوق العمل »تمكين«. 

المتنوعة  برامجها  خالل  من   2030 شباب  مدينة  وتطرح 
المدينة في نسختها الجديدة  2400 فرصة تدريبية، وتحاكي 
الــعــمــل، وتعمل  لــلــدخــول فــي ســوق  الــشــبــاب  تــدريــب  متطلبات 
وإبـــراز  واكــتــشــاف وصــقــل  الــمــهــارات األســاســيــة،  إكسابهم  على 
المواهب في مختلف المجاالت، وقد تم تقسيم المدينة إلى 
فئتين األولى للفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة خالل الفترة 
الصباحية، فيما تم تخصيص الفترة المسائية للفئة العمرية 

من 15 إلى 35 سنة. 
وحرصت وزارة شؤون الشباب والرياضة على إدخال العديد 
العمل  التدريب وسوق  تتوافق مع متغيرات  التي  البرامج  من 
البحريني، حيث تم طرح 70 برنامجا تدريبيا متنوًعا، وتجدر 
وتطبق  جــديــدة  المطروحة  البرامج  مــن   %70 أن  إلــى  ــارة  اإلشـ
ألول مرة، من بينها برامج اإلبداع واالبتكار والتصميم والذكاء 
ــاب اإللــكــتــرونــيــة  ــعـ االصــطــنــاعــي والــبــرمــجــيــات وتــصــمــيــم األلـ
باإلضافة إلى برامج األمن السيبراني، كما ستحتضن المدينة 
مبادرة »سوق الشباب« الذي يعرض أمام الجمهور منتجات رواد 

األعمال الشباب عبر مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.   
وتنظيم  إدارة  فــي  الــمــشــاركــيــن  الــمــتــطــوعــيــن  عـــدد  ويــبــلــغ 
تمنحهم  أن  المتوقع  ومــن  ومتطوعة،  متطوع   200 المدينة 
مجاالت  فــي  خاصة  مــهــارات  الكتساب  كبيرة  فرصة  التجربة 
الــعــمــل الــجــمــاعــي وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

المشاركين.
ويأتي التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة و»تمكين« 
في تنظيم مدينة الشباب انطالقا من التزام الجانبين بتنظيم 
الشباب  نــجــاحــات  ونــمــو  تــســاهــم فــي تحفيز  الــتــي  الــمــبــادرات 
والتي تساهم  أمامهم  التدريبية  الفرص  واتاحة  البحرينيين، 
لتجعل منهم  الشبابية  القدرات  المهارات وصقل  اكتساب  في 
الخيار األمثل في سوق العمل وتشجيعهم على ريادة األعمال.
ــؤون الــشــبــاب  ــ ــوزارة شـ ــ ــ وتــعــتــبــر تــمــكــيــن شــريــكــا أســـاســـيـــا لـ
شباب  مدينة  حققتها  التي  النجاحات  سلسلة  في  والرياضة 
أكبر  ولعل  الحالية،  والنسخة  الماضية  السنوات  خالل   2030
دلــيــل عــلــى أهــمــيــة الــــدور الـــذي تــقــدمــة مــديــنــة الــشــبــاب 2030 
على  والناشئة  البحريني  الــشــبــاب  مــن  المتزايد  اإلقــبــال  هــو 
الشباب  وعــي  على  يــدل  والــذي  المدينة،  برامج  في  المشاركة 
ورغبتهم في التعلم واكتساب المهارات في مختلف المجاالت 

والتي ستساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ وصــــــــرح الــ
لــلــتــجــارة الــمــحــلــيــة والــخــارجــيــة 
الشيخ  والتجارة  الصناعة  بــوزارة 
بــأن  آل خليفة  بــن ســلــمــان  حــمــد 
ــاوى الــتــي  ــكــ ــشــ إجـــمـــالـــي عـــــدد الــ
تسلمتها إدارة حماية المستهلك 
الحالي  العام  من  األول  للنصف 
أي  شـــكـــوى،   2772 بــلــغــت  2022م 
عــن   %20 قــــدرهــــا  بـــــزيـــــادة  ــقــــدر  تــ
النصف األول من العام الماضي، 
وتـــم حـــل 86% مـــن إجــمــالــي عــدد 
الشكاوى الواردة إلى اإلدارة وديًا، 
ــوزعــــت الــنــســبــة الــمــتــبــقــيــة ما  وتــ
الشكوى  أطـــراف  أحــد  لجوء  بين 
الــشــكــوى  الرتــــبــــاط  أو  لــلــقــضــاء 
إداريــة أخــرى، حيث تمت  بجهات 
الــنــيــابــة  ــــى  إلـ إحــــالــــة 20 مـــنـــشـــأة 

ــة لـــمـــخـــالـــفـــة الـــقـــوانـــيـــن،  ــامــ ــعــ الــ
واغالق منشأتين تجاريتين غلقا 
إداريا مؤقتا نظرا لتكرار الشكاوى 
التزامها  ولــعــدم  ضدهما  الـــواردة 
للمستهلكين،  الــخــدمــة  بتقديم 

بحسب ما هو متفق عليه.
ــد بــن  ــمــ ــخ حــ ــيــ ــشــ ــف الــ ــ ــشـ ــ وكـ
ســلــمــان آل خــلــيــفــة بـــأن مــبــاشــرة 
الـــشـــكـــاوى ومــعــالــجــتــهــا مـــن قبل 
إدارة حماية المستهلك قد حصر 
سياسة االستبدال واالسترجاع في 
حاالت محددة خالل أول 15 يوما 
من الشراء بحسب طبيعة المنتج 
المستهلك  حــمــايــة  قـــانـــون  وفــــق 
والئــحــتــه   2012 لــســنــة   )35( رقـــم 
حال  في  تمثلت  التي  التنفيذية 
شاب السلعة عيب أو خلل يحول 

كــانــت  اذا  أو  اســـتـــخـــدامـــهـــا،  دون 
السلعة غير مطابقة للمواصفات 
والــــلــــوائــــح الـــفـــنـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، 
تم  عــمــا  مختلفة  الــســلــعــة  أن  أو 
ــيـــث أســهــمــت  ــيـــه، حـ ــلـ ــاق عـ ــ ــفـ ــ االتـ
حل  في  المستهلك  حماية  إدارة 
ومــعــالــجــة الــكــثــيــر مـــن الــشــكــاوى 
التي تم اثناء معالجتها تحصيل 
 121,711 بـــلـــغـــت  ــيـــة  ــالـ مـ ــالـــغ  ــبـ مـ
من  المستهلكين  لصالح  ديــنــارا 
استرداد  نظير  الشكاوى  أصحاب 
الـــخـــدمـــات، في  أو  الــســلــع  ثــمــن 
السلع  قيمة  إجمالي  ُتقدر  حين 
دينارا،   11,970 بمبلغ  المستبدلة 

ــادة الــثــامــنــة من  ــمـ وذلــــك وفـــق الـ
المستهلك رقم 35  قانون حماية 

لسنة 2012.
ــد  ــاعـ ــسـ ــمـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وبـــــيـــــن الـ
لــلــتــجــارة الــمــحــلــيــة والــخــارجــيــة 
أن 76% من  تبين  الــمــؤشــرات  بــأن 
الشكاوى قد تم حلها خالل فترة 
في حين  أيــام عمل،   5 تتجاوز  ال 
بــلــغــت نــســبــة الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تم 
بـ%10،  عمل  أيــام   10 خــالل  حلها 
الـــشـــكـــاوى ذات  بـــعـــض  وتــطــلــبــت 
شــكــاوى  مــثــل  الــخــاصــة  الطبيعة 
األثــــــاث الـــمـــركـــبـــات وغـــيـــرهـــا من 
للمتابعة.  أطول  فترة  القطاعات 
المستهلك  حماية  إدارة  وتهيب 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــور مـــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
البحرين  مملكة  في  والمقيمين 
الــمــســتــهــلــك  حـــمـــايـــة  إدارة  أن 
طــوال  الــشــكــاوى  جميع  تستقبل 
الساعة  مــدار  وعلى  األسبوع  أيــام 
ــنــــي،  ــبــــر نــــظــــام تـــــواصـــــل الــــوطــ عــ
االتصال  لمركز  الساخن  والخط 
ــنـــي والــــبــــريــــد االلـــكـــتـــرونـــي  ــوطـ الـ
الــى  الــمــســتــهــلــك  حــمــايــة  إلدارة 
جانب الحضور الشخصي لمبنى 

وزارة الصناعة والتجارة.
آل  * الشيخ حمد بن سلمان 

خليفة.

120 األف دينار وت�سترد  »حماية الم�ستهلك« ُتح�سل اأكثر من 
اأكثر من 11 األف دينار ل�سالح الم�ستهلكين من اأ�سحاب ال�سكاوى

} الشيخ حمد بن سلمان.

تقدم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خدمة 
المنشآت  أصحاب  على  المستهلكين  شكاوى  ومعالجة  مباشرة 
الطرفين،  بين  المبرمة  الــتــجــاريــة  الــمــعــامــالت  وفــق  الــتــجــاريــة 
المستهلكين أحد  حيث تعتبر خدمة مباشرة ومعالجة شكاوى 
المستهلكين  نزاعات  حل  خاللها  من  يتم  التي  الخدمات  أهــم 
المحال  مــع  البحرين  مملكة  فــي  والمقيمين  المواطنين  مــن 

التجارية نظير المنتجات والخدمات المقدمة.

أكدت المستشفيات الحكومية أن القطاع 
الصحي يعتبر ركنا أساسيا من أركان التنمية 
فــي الـــبـــالد، مــنــوهــة بــحــرصــهــا عــلــى مــواصــلــة 
المقدمة  الصحية  الــخــدمــات  جـــودة  تــطــويــر 
بما يحقق االستدامة في توفير بيئة صحية 
أعلى مقاييس  المجتمع  أفــراد  تقدم لجميع 
على  وتحافظ  العالمية،  الصحية  الخدمات 
ريــادتــهــا واســتــمــراريــتــهــا فــي الــتــطــور الــنــوعــي 

والمستدام.
وأشارت إلى استمرار جهودها في صياغة 
الخدمات  تطوير  إلــى  تــهــدف  استراتيجيات 
الحكومية  المستشفيات  بجميع  الــمــتــاحــة 
الســيــمــا بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، الـــذي 
يــعــد أهـــم مــرفــق طــبــي حــكــومــي، حــيــث بينت 
أحدث اإلحصائيات المؤشرات اإليجابية التي 
واالستراتيجيات  المشروعات  تلك  حققتها 
قائمة  بخفض  يتعلق  ما  وخاصة  الطموحة 

انتظار العمليات الجراحية بمجمع السلمانية 
العام  يونيو من  تم خالل شهر  الطبي، حيث 
الـــجـــاري إجــــراء 1210 عــمــلــيــات جــراحــيــة في 
بالشهر  مــقــارنــة  مختلفا  طبيا  تخصصا   13
العمليات  عــدد  فيه  بلغت  والـــذي  لــه  السابق 

794 عملية، أي ما يعادل نسبته 35% تقريبا.
ــت الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة إن  ــالــ وقــ
الجراحية  العمليات  انتظار  قائمة  انخفاض 
بمجمع السلمانية الطبي يأتي نتيجة آللية 
مــحــددة تــم وضــعــهــا إلـــى جــانــب جــهــود كافة 
األقـــســـام وطـــواقـــم الــعــمــل بــغــرف الــعــمــلــيــات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والـــــخـــــدمـــــات الــــمــــســــانــــدة، بـ
استحداث مشاريع جديدة ومن أبرزها مشروع 
تشغيل غرف العمليات االختيارية في الفترة 
سير  لضمان  وذلــك  السبت،  وأيـــام  المسائية 
المواطنين  خدمة  جودة  يعزز  بما  الخدمات 

والمقيمين بمملكة البحرين.

أن  الحكومية  المستشفيات  أضافت  كما 
الفترة  فــي  العمليات  غـــرف  تشغيل  مــشــروع 
المسائية وأيام السبت للعمليات االختيارية؛ 
والذي تم البدء في مرحلته األولى بمنتصف 
عـــدد  مـــعـــدل  رفـــــع  ــي  فــ ســـاهـــم  يـــونـــيـــو 2022 
الــعــمــلــيــات االخــتــيــاريــة إلــــى مـــا يـــعـــادل 172 
واستراتيجيات  خطط  ضمن  وذلــك  عملية، 
ــاء الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  ــنــ مــجــلــس أمــ
بالمستشفيات  التنفيذية  اإلدارة  وبتنفيذ 

الحكومية.
تشغيل غرف  مــشــروع  أن  ذكـــره؛  الــجــديــر 
الــعــمــلــيــات االخـــتـــيـــاريـــة بــالــفــتــرة الــمــســائــيــة 
ومشاريع  بــرامــج  ضمن  يعتبر  السبت  وأيـــام 
الطبي،  السلمانية  بمجمع  مستحدثة  عــدة 
الصحية  الخدمات  تطوير  شأنها  من  والتي 
مواطنين  مــن  المجمع  مــرتــادي  يــخــدم  بــمــا 

ومقيمين بأفضل جودة وسرعة ممكنة.

ع�دد ف�ي   %35 بمع�دل  زي�ادة  الحكومي�ة:  الم�ست�س�فيات 
الطب�ي ال�س�لمانية  بمجم�ع  واح�د  �س�هر  خ�ال  العملي�ات 

�سوؤال وجيه ومنطقي
.. فما الجواب..؟؟ 

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
أن  كذلك  ونفهم  ســعــرا..  التوصيل  لوجبات  أن  نفهم 
لــخــدمــة تــوصــيــل الــطــلــبــات ســعــرا.. ولــكــن أن تــقــوم بعض 
الخدمة«  بـــ»رســوم  أسمته  ما  إلــى  سعر  بإضافة  المطاعم 
كان  كلما  ومضاعفته  بــل  الطلبات،  توصيل  وجــبــات  على 
يضاعف  غــريــب،  تصرف  أمــام  فنحن  أكــثــر..  الطلب  سعر 
من مشكلة ارتفاع األسعار واستياء الناس وتذمرهم.. فما 

الحل..؟؟
للعلم فقط:

ــيـــن فــي  ــــوق الـــمـــزارعـ ــتـــرة عــــن فـــتـــح سـ ســمــعــنــا مـــنـــذ فـ
البالد كافة.. سمعنا وقرأنا وتابعنا.. لكننا لم  محافظات 

نشاهد التنفيذ على أرض الواقع..!!
سؤال وجيه ومنطقي.. فما اجلواب..؟؟:

كــلــمــا وقــعــت حــادثــة شــجــار وعــنــف فــي دولــــة مــن دول 
وتقرر  ومقيمون،  أجانب  فيها  المتسبب  وكــان  المنطقة، 
تلك الدولة إبعادهم وترحيلهم فورا وفق القانون، حفاظا 
الــســؤال في بــالدنــا: »ومـــاذا عن  بــرز  على أمــن المجتمع.. 
لدينا؟  األجــانــب  بها  يقوم  التي  والشجار  العنف  حــوادث 

لماذا ال نقوم بمثل ما تقوم به دول المنطقة؟«.
سؤال وجيه ومنطقي.. صحيح أننا ال نقصد الحوادث 
كثيرة  الخطيرة  الحوادث  نوعية  بأن  نعني  وال  البسيطة، 
تقع  وجــرائــم  حــوادث  ثمة  ولكن  »الــظــاهــرة« عندنا،  لحدة 
بشكل  ويتشاجرون  يتعاركون  أجانب..  بها  يتسبب  عندنا 
ما سمعنا  نــادرا  ولكن  أدوات خطرة،  ويستخدمون  عنيف، 
في  بسببها..  األشــخــاص  إبــعــاد  أو  ترحيل  تــم  أنــه  وقــرأنــا 
حين حوادث السرقة واالختالس والقتل تصدر فيها أحكام 

بالسجن والغرامة ومن ثم الترحيل واإلبعاد.
صحيح أن قرار الترحيل واإلبعاد يطبق على العمالة 
الهاربة والمخالفة، ومن يقوم بمزاولة أعمال بصورة غير 
نرى  أن  ونتمنى  الــدولــة..  عليه  تشكر  أمــر  وهــذا  شرعية، 
المزيد من تلك القرارات على أصحاب وقائع المشاجرات 
بــأنــه ال مــكــان ألي  تــكــون رســالــة للجميع،  والــعــنــف، حتى 

شخص غير ملتزم في بالدنا.
ــم، يــحــمــي  ــرائــ تـــرحـــيـــل الــمــشــاغــبــيــن وأصــــحــــاب الــــجــ
الــمــجــتــمــع واالقــــتــــصــــاد، ويــحــمــي ســمــعــة الـــبـــالد وأمــنــهــا 
ويعين  اإليــواء،  دور  الضغط عن  كما يخفف  واستقرارها، 
الدولة لصرف المال العام بما ينفع الوطن والمواطنين.

تنفيذية  ومتكاملة،  شاملة  عمالية،  منظومة  لدينا 
نــالــت اإلشـــادة  وإنــســانــيــة،  وتشريعية وقــضــائــيــة، حــضــاريــة 
ومــن  ودولـــيـــا..  إقليميا  الــمــتــقــدمــة  والــمــراكــز  والــتــقــديــر، 
الرفيع، من  اإلنجاز  أن نحافظ على هذا  بمكان  األهمية 
خالل التطوير المستمر، وعبر مواجهة أي عمل يؤدي إلى 

اإلساءة للمنظومة الناجحة. 
مالحظة واجبة:

إن بعض  وقـــيـــل  ــره..  ــعــ ســ انــخــفــض  الـــذهـــب  إن  قــيــل 
والمصوغات لعدم  السبائك  المحالت بدأت تخفي بعض 
ارتفاع سعر الذهب  الناس حاليا، لحين عودة  بيعها على 
مــرة أخـــرى.. قيل إن ذلــك يعد نــوعــا مــن االحــتــكــار الــذي 
يــعــاقــب عــلــيــه الـــقـــانـــون.. وقــيــل إن الــســعــر انــخــفــض لكن 
المصنعية ارتفعت.. وقيل الكثير، ولم نشاهد إال القليل.. 

فما رأي الجهات المختصة..؟؟
آخر السطر:

المالكة  المؤسسات  تفرضها  التي  السنوية  الــرســوم 
تحت  الحديثة،  المدن  في  الخاصة  اإلسكانية  للمشاريع 
غطاء مسميات عديدة ال وجود لها على أرض الواقع، بحاجة 
الحاصل،  االنــفــالت  ووقــف  قانوني،  وضبط  مراجعة  إلــى 
مقابل الشكوى المستمرة من المالك والمؤجرين، والتي 

ال يسمع لها حتى اليوم.. فما الجواب..؟؟

رئي�س مركز المنامة لحقوق الإن�سان:

الإن�س�ان  حق�وق  يع�زز  المل�ك  نه�ج 
الحقوقي�ة المنظم�ات  ل�دور  وداع�م 

أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق اإلنسان المحامية 
البحرين  مملكة  حــفــاظ  أن  الــلــظــي  عــبــدالــرحــمــن  ديــنــا 
فــي تقرير  ــى  الــفــئــة األولــ الـــريـــادي ضــمــن  عــلــى موقعها 
في  الــدول  بتصنيف  المعني  األمريكية  الخارجية  وزارة 
مجال مكافحة االتجار باألشخاص للعام الخامس على 
اهتمام  مــن  البحرين  مملكة  توليه  مــا  يعكس  الــتــوالــي 
لحماية  األولويات  ووضعه ضمن  اإلنسان  بملف حقوق 
دون  القانون  أمام  المساواة  وضمان  األساسية  الحريات 
تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل اإلنصاف والعدالة، مؤكدة 
أن نهج حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم يعزز حقوق اإلنسان في 
والهيئات  المنظمات  مع  والتواصل  والتعاون  المملكة 
وترسيخ  لحماية  والــوضــوح  الشفافية  إطــار  في  الدولية 

حقوق اإلنسان.
لــدور  داعـــم  المعظم  الملك  ان جــاللــة  إلــى  ــارت  وأشــ
منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان كي 
وتوعية  اإلنسان  حقوق  قيم  ترسيخ  في  بدورها  تنطلق 
المجتمع بها واإلسهام في ضمان ممارستها بكل حرية 
الوطنية في صيانة مبادئ  رسالتهم  لتأدية  واستقاللية 

حقوق اإلنسان في المملكة.
وحول دور البحرين وحفاظها على دورها الريادي في 
المحامية  أشارت  بالبشر، فقد  مكافحة جريمة االتجار 
وقوع  تحارب  المملكة  ان  إلــى  اللظي  عبدالرحمن  دينا 
يمارسها،  لمن  رادعــة  تشريعاتها  أن  كما  الجريمة،  هــذه 
دولية  وبمعايير  منها،  المتضررين  حماية  على  وتــقــوم 
المتحدة  الـــواليـــات  تــشــريــع  فــي  أعــلــى تصنيف  وضــعــهــا 
تعد  إذ  مستويات   4 إلــى  الـــدول  تصنف  التي  األمريكية 
الــبــحــريــن مــن الــفــئــة األولــــى لــلــدولــة الــتــي طبقت كافة 
مــؤكــدة   ،2018 مــنــذ  األداء  هـــذا  عــلــى  وحــافــظ  المعايير 
واحــتــرام  الــوافــدة  العمالة  بحقوق  اهتمت  البحرين  أن 
واالجتماعية  والدينية  واالقتصادية  المدنية  حرياتهم 
الوطني  العمل  ميثاق  ومــبــادئ  الــدســتــور  ألحــكــام  وفــقــًا 
والتشريعات الوطنية والمعاهدات واالتفاقيات الدولية.

المدير  أعمر  ولــد  الــدكــتــور محمد  أشــاد   
والــثــقــافــة  لــلــتــربــيــة  الــعــربــيــة  للمنظمة  الــعــام 
ــلـــوم بـــمـــبـــادرات ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن  ــعـ والـ
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المعظم 
ــؤون الــشــبــاب رئــيــس  ــ لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
والتي  والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى  المجلس 
شــكــلــت نــمــوذًجــا يــحــتــذى بـــه عــلــى الــمــســتــوى 
الشباب  تمكين  مجال  في  والــدولــي  اإلقليمي 
الخطط  تبني  المجاالت من خالل  بمختلف 
البحريني  الشباب  إلى دعم  الرامية  والبرامج 

والعربي وعززت من حضوره.
وأكد أن االهتمام والدعم الالمحدود الذي 
تلقاه الحركة الشبابية من قبل حضرة صاحب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
ملك البالد المعظم، والرؤية الثاقبة لجاللته 
مكنت الشباب البحريني في مختلف الميادين 
ليكون الشباب حاضًرا في مختلف المناسبات، 
وعززت من مكانة المملكة وريادتها في مجال 

تمكين الشباب.
وأشــــاد بــدعــم الــحــكــومــة بــرئــاســة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
ــد الــشــبــابــي  ــواجــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــا فــــي تـ ــودهــ ــهــ وجــ

البحريني في العمل الحكومي. 
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل اســـــتـــــقـــــبـــــال عـــــــادل 

عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي 
العام  للمدير  بالقاهرة  العامة  األمــانــة  بمقر 
والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
الذي  الرائد  بالدور  اعتزازه  أعــرب عن  والــذي 
يــلــعــبــه الــبــرلــمــان الــعــربــي فـــي دعـــم الــقــضــايــا 
الجهود  لحشد  المستويات  كل  على  العربية 
الـــعـــربـــيـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــتــــراث والــثــقــافــة 

العربية.

ــى الـــعـــســـومـــي عـــلـــى دور  ــنـ ــبـــه، أثـ ــانـ مــــن جـ
الــمــنــظــمــة الـــتـــي تــســيــر بــُخــطــى ُمــتــمــيــزة في 
في  إلــيــهــا  الــمــوكــلــة  الــمــهــام  مختلف  تحقيق 
والعلمية،  والثقافية  التربوية  مجاالت عملها 

وفًقا الستراتيجيتها وخطط عملها.
واتفق الطرفان، خالل اللقاء، على إقامة 
الشبابي  بــالــجــانــب  تــعــنــى  وأنــشــطــة  فــعــالــيــات 

وتمكينهم على المستوى العربي.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

م�����ب�����ادرات ن���ا����س���ر ب����ن ح���م���د ن����م����وذج ي��ح��ت��ذى 
ب����ه ع���رب���ًي���ا واإق���ل���ي���م���ًي���ا ف����ي ت��م��ك��ي��ن ال�����س��ب��اب

} عادل العسومي يلتقي مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16193/pdf/1-Supplime/16193.pdf?fixed2533
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/1303169
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303189
https://news.un.org/ar/story/2022/07/1107662
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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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�إ�ضابة 17 �ألف �ضخ�ص يف 74 دولة.. »�ل�ضحة �لعاملية«:

�ل���ق���ردة« ح��ال��ة ط�����و�رئ عاملية »ج�����دري 

اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية، 

اأم�س ال�صبت، جدري القردة حالة 

طوارئ �صحية عاملية، وهو اأعلى 

التنبيه لدى املنظمة،  م�صتوى من 

تو�صيات  على  بناًء  ذلك  ويتم 

جلنة الطوارئ.

للمنظمة  العام  املدير  وقال 

جيربي�صو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س 

»ن�صتطيع  �صحايف:  موؤمتر  يف 

جدري  مر�س  على  ال�صيطرة 

الآن  حتى  اأ�صاب  الذي  القردة 

 74 يف  �صخ�س  األف   17 حوايل 

با�صتخدام  انت�صاره  ووقف  بلًدا 

الوقت  يف  لدينا  املتاحة  الو�صائل 

الراهن«.

العامل  يف  اخلطر  باأن  وذكر 

اأوروبا  با�صتثناء  ن�صبًيا  معتدل 

حيث يعترب مرتفًعا.

ال فجو�ت غذ�ئية باململكة رغم �لظروف �لطارئة.. �حلكومة:

خط���ط لالكتف���اء �لذ�ت���ي ملنتج���ات غذ�ئي���ة وحيو�ني���ة

حمرر ال�صوؤون املحلية:

قالت احلكومة اإنها ت�صعى اإىل حتقيق الكتفاء الذاتي لبع�س املنتجات 

الغذائية واحليوانية، وذلك من خالل تبّني عدد من الأهداف ال�صرتاتيجية 

وا�صتخدام  الزراعي  والتطوير  الزراعي  ال�صتثمار  ت�صجيع  اأبرزها  من 

التقنيات احلديثة، والهتمام بالقطاع ال�صمكي وال�صماح بال�صتثمار فيه.

ويف مذكرة ملجل�س النواب اأفادت احلكومة باأنها د�ّصنت لوحة موؤ�صرات 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون  البحرين  مبملكة  الغذائي  بالأمن  خا�صة 

بهذا  و�صنوية  �صهرية  تقارير  اإ�صدار  املزمع  ومن  الإلكرتونية،  واحلكومة 

ال�صاأن.

واأو�صحت احلكومة باأن مو�صوع الأمن الغذائي تتداخل فيه جهات عّدة 

اإىل  املن�صود  التعاون  اأ�صفر  التن�صيق م�صتمر بني هذه اجلهات، حيث  اأن  اإل 

اأن مملكة البحرين مل ت�صهد اأي فجوات غذائية بالرغم من الظروف الطارئة 

التي اجتاحت العامل.

واأفادت باأن اجلهات احلكومية املعنية با�صرت العمل والتخطيط الفّعال 

ل�صرتاتيجية الأمن الغذائي امل�صتدام.

مت���ك���ني: �إط������الق م��ن�����ض��ة م����ه����ار�ت �ل��ت��وظ��ي��ف خ����الل �ل���ع���ام �جل����اري

»�لعمل«: 15 �ألف باحث عن عمل �ضنوًيا.. و�ضٌح يف بع�ص �لتخ�ض�ضات

جامعة �لبحرين: ربط �لرب�مج ب�ضهاد�ت �حرت�فية بدًء� من �لعام �لقادم

�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل: ح���ّث �جل��ام��ع��ات ع��ل��ى �ل��ت��ج��دي��د مل��و�ك��ب��ة �مل��ت��غ��ر�ت

1210 عمليات جر�حية يف »يونيو«.. �مل�ضت�ضفيات �حلكومية:

خف�ص قائمة �نتظار �لعمليات بال�ضلمانية

مّت  اإنه  احلكومية  امل�صت�صفيات  قالت 

 13 يف  جراحية  عمليات   1210 اإجراء 

ا طبًيا خمتلًفا خالل �صهر يونيو  تخ�ص�صً

املا�صي، بزيادة مقدارها 35% عن ال�صهر 

 794 اإجراء  �صهد  والذي  �صبقه  الذي 

عملية.

اأنها  احلكومية  امل�صت�صفيات  واأكدت 

جنحت يف خف�س قائمة انتظار العمليات 

اجلراحية مبجمع ال�صلمانية الطبي.

اإن  احلكومية  امل�صت�صفيات  وقالت 

نتيجة  ياأتي  النتظار  قائمة  انخفا�س 

جانب  اإىل  و�صعها  مت  حمددة  لآلية 

العمل بغرف  الأق�صام وطواقم  جهود كل 

العمليات واخلدمات امل�صاندة.

يف ندوة »�الأيام« عن �حتياجات �ضوق �لعمل:

07-06

ربطها باأ�ضو�ق مالية �إقليمية..»بور�ضة �لبحرين«: 

�الإل���ك���رتوين قريًبا ل��ل��ت��د�ول  ر���ض��وم ج��دي��دة 

عبا�س ر�صي:

لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 

اآل  اإبراهيم  بن  خليفة  ال�صيخ  البحرين 

اإطالق  تعتزم  »البور�صة  اأن  خليفة 

يف  الإلكرتوين  للتداول  جديدة  ر�صوم 

املقبلة«،  الفرتة  البحرين خالل  بور�صة 

يف خطوة جديدة تعزز من ربط الأ�صواق 

و�صرعة  املبا�صر  والتداول  الإقليمية 

اإجناز �صفقات.

لـ»الأيام  ت�صريح  يف   - وقال 

يف  تاأتي  »اخلطوة  اإن   - القت�صادي« 

بور�صة  ربط  منظومة  تعزيز  خ�صم 

البحرين بالأ�صواق الإقليمية«. ال�شيخ خليفة بن اإبراهيم

رو�ضيا نفت م�ضوؤوليتها عن �لق�ضف

�ضربات ميناء �أودي�ضا تهّدد �تفاق �حلبوب

اأن  اأم�س  اأوكرانيا  اأعلنت 

�صواريخ رو�صية اأ�صابت اأودي�صا، 

امليناء الرئي�س على البحر الأ�صود، 

غداة توقيع مو�صكو وكييف اتفاًقا 

مهًما، ل�صتئناف �صادرات احلبوب 

ب�صبب  توقفت  التي  الأوكرانية 

احلرب، مما يهدد بانهياره.

من جانبه، ك�صف وزير الدفاع 

الرو�س  امل�صوؤولني  اأن  الرتكي، 

اأبلغوا اأنقرة باأن مو�صكو »ل عالقة 

لها  تعر�س  التي  بال�صربات  لها« 

امليناء الأوكراين.

بعد  التطورات  هذه  جاءت 

توقيع  من  �صاعة   24 من  اأقل 

اإ�صطنبول  يف  واأوكرانيا  رو�صيا 

والأمم  تركيا  مع  تاريخًيا  اتفاًقا 

احلبوب  ت�صدير  ب�صاأن  املتحدة 

الأوكرانية.  ال�شحة الدولية حذرت من جدري القردة
 حماولت لإطفاء احلرائق يف ميناء اأودي�شا بعد تعر�شه للق�شف 

03

1004

14 14

جاءت بعد �أكرب تعديل وز�ري يف �ململكة.. مركز �الت�ضال �لوطني:

 ال �ضحة للتف�ضر�ت �لتي طر�أت على عدة منا�ضب قيادية

م�صــوؤول  م�صــدر  نفــى 

رًدا  الوطني  الت�صــال  مبركز 

على ال�صتف�صارات التي وردت 

للمركز من عدد من املوؤ�ص�صات 

ب�صاأن  والإعالمية  ال�صحفيــة 

مــا يتم تداوله مــن تف�صريات 

غري   �صحيحة   حول   التغيريات  

 التي   طراأت   على   عدة   منا�صب  

 قيادية   يف   بع�س   وزارات   وهيئات   القطاع  

 العــام   يف   مملكة    البحرين   ومــن   �صمنها  

 هيئــة   البحريــن   للثقافة   والآثــار   خالل  

ً   باأنه   ل   ينبغي    الأ�صبوع   اجلاري،   م�صــددا

 اأن   ي�صاء   تف�صري   هذه   التغيريات،   �صواء   يف  

 التقاريــر   الإعالمية   اأو   يف   اأي  

 مكان   اآخر . 

وقال   امل�صدر »    التغييـرات  

 الوا�صعــة   التــي   مت   الإعــالن  

 عنها   هذا   الأ�صبوع   يف   عدد   من  

 الوزارات   والهيئات   احلكومية  

 ياأتي   بعد   اأكرب   تعديل   وزاري  

 يف   تاريخ   اململكة   والذي   �صهد  

 تغيري   17   من   اأ�صل   22   من�صًبا   وزارًيا «. 

واأكــد   امل�صدر   باأن     ال�صيخــة   مي   بنت  

 حممد   اآل   خليفة   خدمت   يف   حكومة   مملكة  

 البحرين   ويف   القطاع   الأهلي   لأكرث   من 20    

 عاًما   بكفاءة   ومتيز   وتفاين . 
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�إ�ضابة 17 �ألف �ضخ�ص يف 74 دولة.. »�ل�ضحة �لعاملية«:

�ل���ق���ردة« ح��ال��ة ط�����و�رئ عاملية »ج�����دري 

اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية، 

اأم�س ال�صبت، جدري القردة حالة 

طوارئ �صحية عاملية، وهو اأعلى 

التنبيه لدى املنظمة،  م�صتوى من 

تو�صيات  على  بناًء  ذلك  ويتم 

جلنة الطوارئ.

للمنظمة  العام  املدير  وقال 

جيربي�صو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س 

»ن�صتطيع  �صحايف:  موؤمتر  يف 

جدري  مر�س  على  ال�صيطرة 

الآن  حتى  اأ�صاب  الذي  القردة 

 74 يف  �صخ�س  األف   17 حوايل 

با�صتخدام  انت�صاره  ووقف  بلًدا 

الوقت  يف  لدينا  املتاحة  الو�صائل 

الراهن«.

العامل  يف  اخلطر  باأن  وذكر 

اأوروبا  با�صتثناء  ن�صبًيا  معتدل 

حيث يعترب مرتفًعا.

ال فجو�ت غذ�ئية باململكة رغم �لظروف �لطارئة.. �حلكومة:

خط���ط لالكتف���اء �لذ�ت���ي ملنتج���ات غذ�ئي���ة وحيو�ني���ة

حمرر ال�صوؤون املحلية:

قالت احلكومة اإنها ت�صعى اإىل حتقيق الكتفاء الذاتي لبع�س املنتجات 

الغذائية واحليوانية، وذلك من خالل تبّني عدد من الأهداف ال�صرتاتيجية 

وا�صتخدام  الزراعي  والتطوير  الزراعي  ال�صتثمار  ت�صجيع  اأبرزها  من 

التقنيات احلديثة، والهتمام بالقطاع ال�صمكي وال�صماح بال�صتثمار فيه.

ويف مذكرة ملجل�س النواب اأفادت احلكومة باأنها د�ّصنت لوحة موؤ�صرات 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون  البحرين  مبملكة  الغذائي  بالأمن  خا�صة 

بهذا  و�صنوية  �صهرية  تقارير  اإ�صدار  املزمع  ومن  الإلكرتونية،  واحلكومة 

ال�صاأن.

واأو�صحت احلكومة باأن مو�صوع الأمن الغذائي تتداخل فيه جهات عّدة 

اإىل  املن�صود  التعاون  اأ�صفر  التن�صيق م�صتمر بني هذه اجلهات، حيث  اأن  اإل 

اأن مملكة البحرين مل ت�صهد اأي فجوات غذائية بالرغم من الظروف الطارئة 

التي اجتاحت العامل.

واأفادت باأن اجلهات احلكومية املعنية با�صرت العمل والتخطيط الفّعال 

ل�صرتاتيجية الأمن الغذائي امل�صتدام.

مت���ك���ني: �إط������الق م��ن�����ض��ة م����ه����ار�ت �ل��ت��وظ��ي��ف خ����الل �ل���ع���ام �جل����اري

»�لعمل«: 15 �ألف باحث عن عمل �ضنوًيا.. و�ضٌح يف بع�ص �لتخ�ض�ضات

جامعة �لبحرين: ربط �لرب�مج ب�ضهاد�ت �حرت�فية بدًء� من �لعام �لقادم

�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل: ح���ّث �جل��ام��ع��ات ع��ل��ى �ل��ت��ج��دي��د مل��و�ك��ب��ة �مل��ت��غ��ر�ت

1210 عمليات جر�حية يف »يونيو«.. �مل�ضت�ضفيات �حلكومية:

خف�ص قائمة �نتظار �لعمليات بال�ضلمانية

مّت  اإنه  احلكومية  امل�صت�صفيات  قالت 

 13 يف  جراحية  عمليات   1210 اإجراء 

ا طبًيا خمتلًفا خالل �صهر يونيو  تخ�ص�صً

املا�صي، بزيادة مقدارها 35% عن ال�صهر 

 794 اإجراء  �صهد  والذي  �صبقه  الذي 

عملية.

اأنها  احلكومية  امل�صت�صفيات  واأكدت 

جنحت يف خف�س قائمة انتظار العمليات 

اجلراحية مبجمع ال�صلمانية الطبي.

اإن  احلكومية  امل�صت�صفيات  وقالت 

نتيجة  ياأتي  النتظار  قائمة  انخفا�س 

جانب  اإىل  و�صعها  مت  حمددة  لآلية 

العمل بغرف  الأق�صام وطواقم  جهود كل 

العمليات واخلدمات امل�صاندة.

يف ندوة »�الأيام« عن �حتياجات �ضوق �لعمل:

07-06

ربطها باأ�ضو�ق مالية �إقليمية..»بور�ضة �لبحرين«: 

�الإل���ك���رتوين قريًبا ل��ل��ت��د�ول  ر���ض��وم ج��دي��دة 

عبا�س ر�صي:

لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 

اآل  اإبراهيم  بن  خليفة  ال�صيخ  البحرين 

اإطالق  تعتزم  »البور�صة  اأن  خليفة 

يف  الإلكرتوين  للتداول  جديدة  ر�صوم 

املقبلة«،  الفرتة  البحرين خالل  بور�صة 

يف خطوة جديدة تعزز من ربط الأ�صواق 

و�صرعة  املبا�صر  والتداول  الإقليمية 

اإجناز �صفقات.

لـ»الأيام  ت�صريح  يف   - وقال 

يف  تاأتي  »اخلطوة  اإن   - القت�صادي« 

بور�صة  ربط  منظومة  تعزيز  خ�صم 

البحرين بالأ�صواق الإقليمية«. ال�شيخ خليفة بن اإبراهيم

رو�ضيا نفت م�ضوؤوليتها عن �لق�ضف

�ضربات ميناء �أودي�ضا تهّدد �تفاق �حلبوب

اأن  اأم�س  اأوكرانيا  اأعلنت 

�صواريخ رو�صية اأ�صابت اأودي�صا، 

امليناء الرئي�س على البحر الأ�صود، 

غداة توقيع مو�صكو وكييف اتفاًقا 

مهًما، ل�صتئناف �صادرات احلبوب 

ب�صبب  توقفت  التي  الأوكرانية 

احلرب، مما يهدد بانهياره.

من جانبه، ك�صف وزير الدفاع 

الرو�س  امل�صوؤولني  اأن  الرتكي، 

اأبلغوا اأنقرة باأن مو�صكو »ل عالقة 

لها  تعر�س  التي  بال�صربات  لها« 

امليناء الأوكراين.

بعد  التطورات  هذه  جاءت 

توقيع  من  �صاعة   24 من  اأقل 

اإ�صطنبول  يف  واأوكرانيا  رو�صيا 

والأمم  تركيا  مع  تاريخًيا  اتفاًقا 

احلبوب  ت�صدير  ب�صاأن  املتحدة 

الأوكرانية.  ال�شحة الدولية حذرت من جدري القردة
 حماولت لإطفاء احلرائق يف ميناء اأودي�شا بعد تعر�شه للق�شف 

03

1004

14 14

جاءت بعد �أكرب تعديل وز�ري يف �ململكة.. مركز �الت�ضال �لوطني:

 ال �ضحة للتف�ضر�ت �لتي طر�أت على عدة منا�ضب قيادية

م�صــوؤول  م�صــدر  نفــى 

رًدا  الوطني  الت�صــال  مبركز 

على ال�صتف�صارات التي وردت 

للمركز من عدد من املوؤ�ص�صات 

ب�صاأن  والإعالمية  ال�صحفيــة 

مــا يتم تداوله مــن تف�صريات 

غري   �صحيحة   حول   التغيريات  

 التي   طراأت   على   عدة   منا�صب  

 قيادية   يف   بع�س   وزارات   وهيئات   القطاع  

 العــام   يف   مملكة    البحرين   ومــن   �صمنها  

 هيئــة   البحريــن   للثقافة   والآثــار   خالل  

ً   باأنه   ل   ينبغي    الأ�صبوع   اجلاري،   م�صــددا

 اأن   ي�صاء   تف�صري   هذه   التغيريات،   �صواء   يف  

 التقاريــر   الإعالمية   اأو   يف   اأي  

 مكان   اآخر . 

وقال   امل�صدر »    التغييـرات  

 الوا�صعــة   التــي   مت   الإعــالن  

 عنها   هذا   الأ�صبوع   يف   عدد   من  

 الوزارات   والهيئات   احلكومية  

 ياأتي   بعد   اأكرب   تعديل   وزاري  

 يف   تاريخ   اململكة   والذي   �صهد  

 تغيري   17   من   اأ�صل   22   من�صًبا   وزارًيا «. 

واأكــد   امل�صدر   باأن     ال�صيخــة   مي   بنت  

 حممد   اآل   خليفة   خدمت   يف   حكومة   مملكة  

 البحرين   ويف   القطاع   الأهلي   لأكرث   من 20    

 عاًما   بكفاءة   ومتيز   وتفاين . 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12160/pdf/INAF_20220724005804176.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/first/971192/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971234/News.html
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املنظمة العربية للرتبية: مبادرات 

نا�صر بن حمد مثال يحتذى به عربًيا

البحرين تعرب عن ترحيبها بتو�صل رو�صيا 

واأوكرانيا اإىل اتفاق بت�صدير احلبوب 

اأجواء من املرح يقدمها �صريك دا �صيلفا 

للدمى �صمن مهرجان �صيف البحرين

للمنظمة  العام  الأمني  اأعمر  ولد  حممد  الدكتور  اأ�شاد 

ال�شيخ  العربية للرتبية والثقافة والعلوم مببادرات �شمو 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك املعظم للأعمال 

الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة، التي �شكلت منوذًجا يحتذى به على امل�شتوى 

الإقليمي والدويل يف جمال متكني ال�شباب مبختلف املجالت 

من خلل تبني اخلطط والربامج الرامية اإىل دعم ال�شباب 

البحريني والعربي وعززت من ح�شوره.

الذي  اللحمدود  والدعم  الهتمام  اأن  اأعمر  ولد  وبني 

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  قبل  من  ال�شبابية  احلركة  تلقاه 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البلد املعظم حفظه اهلل 

البحريني  ال�شباب  الثاقبة جلللته مكنت  ورعاه والروؤية 

خمتلف  يف  حا�شًرا  ال�شباب  ليكون  امليادين  خمتلف  يف 

يف  وريادتها  اململكة  مكانة  من  عززت  والتي  املنا�شبات 

املوقرة  احلكومة  دعم  ثمن  كما  ال�شباب،  متكني  جمال 

برئا�شة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف تعزيز 

التواجد ال�شبابي البحريني يف العمل احلكومي. 

جاء ذلك خلل ا�شتقبال عادل بن عبدالرحمن الع�شومي 

رئي�س الربملان العربي مبقر الأمانة العامة يف القاهرة لأمني 

عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، الذي اأعرب 

عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يلعبه الربملان العربي يف 

اجلهود  حل�شد  امل�شتويات  كل  على  العربية  الق�شايا  دعم 

العربية للحفاظ على الرتاث والثقافة العربية.

البحرين  مملكة  ترحيب  عن  اخلارجية  وزارة  تعرب 

بتوقيع رو�شيا الحتادية وجمهورية اأوكرانيا على التفاق 

با�شتئناف ت�شدير احلبوب من رو�شيا واأوكرانيا عرب البحر 

للأمم  العام  الأمني  غوتريي�س  اأنطونيو  بح�شور  الأ�شود، 

اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  وفخامة  املتحدة، 

باعتباره خطوة مهمة �شوف ت�شهم يف توفري الأمن الغذائي 

للدول املت�شررة من احلرب يف اأوكرانيا، وتغطية النق�س 

يف كميات احلبوب وارتفاع الأ�شعار حول العامل. 

قامت  التي  اخلرية  باجلهود  اخلارجية  وزارة  وت�شيد 

بها الأمم املتحدة وجمهورية تركيا من اأجل التو�شل اىل هذا 

تلبية  واأوكرانيا على  الذي يعك�س حر�س رو�شيا  التفاق 

ال�شرورية،  الغذائية  ال�شلعة  هذه  من  العامل  احتياجات 

الأف�شل  ال�شبيل  هو  واحلوار  املفاو�شات  اأن  موؤكدة 

البلدين  بني  اخللفية  للم�شائل  بناءة  حلول  اىل  للتو�شل 

مبا يف ذلك وقف اإطلق النار والتو�شل اىل ت�شوية �شلمية 

للنزاع لتعزيز الأمن وال�شتقرار على ال�شاحتني الأوروبية 

والعاملية.

يوا�شل مهرجان �شيف البحرين اإثراء الأجواء الثقافية 

انطلقت  اإذ  املتنوعة،  ون�شاطاته  عرو�شه  عرب  اململكة  يف 

عرو�س  يوليو 2022م  املوافق  اجلمعة  الأول  اأم�س  يوم 

فرقة �شريك دا �شيلفا للدمى يف ال�شالة الثقافية. وت�شتمر 

العرو�س اليوم الأحد، وذلك ال�شاعة 5:00 م�شاًء وال�شاعة 

 3 عمر  من  اأطفالهم  مع  للعائلت  وميكن  م�شاًء.   8:00

�شنوات فما فوق احل�شور وال�شتمتاع مبا �شيقدمه ال�شريك 

القادم من اململكة املتحدة. 

قدم  املا�شيني،  اليومني  مدى  على  عرو�شه  وخلل 

ال�شريك للجمهور جتربة فريدة مع األعاب بهلوانية جوية 

على الأرجوحة الطائرة واحلركات املذهلة على الدراجات 

والقفز على الرتامبولني �شعوًدا وهبوًطا، اإ�شافة اإىل مزج 

ذلك بكوميديا م�شحكة مع ت�شرفات املهرجني امل�شاغبني. 

من اجلدير بالذكر اأن مهرجان �شيف البحرين ي�شتمر 

من  كل  يف  فعالياته  ويقدم  اجلاري،  ال�شهر  نهاية  حتى 

متحف البحرين الوطني، وال�شالة الثقافية، ومركز الفنون 

الذي ي�شهد ور�س عمل متنوعة منا�شبة جلميع الأعمار. 

وللمزيد من املعلومات حول مهرجان �شيف البحرين 

البحرين  هيئة  موقع  زيارة  ميكن  املختلفة  وفعالياته 

للثقافة والآثار على الإنرتنت culture.gov.bh، اأو ت�شفح 

التوا�شل  مواقع  على  البحرين  �شيف  مهرجان  من�شات 

الجتماعي على العنوان NakhoolBah@ ومن�شات هيئة 

.@CultureBah الثقافة

بحث مع »املكاتب الهند�صية« �صبل م�صاندة القطاع العقاري.. املبارك:

»بنايات« �صكل عالمة فارقة يف ت�صهيل رخ�ص البناء وت�صريعها

موا�صلة تطوير جودة اخلدمات مبا يحقق بيئة �صحية م�صتدامة.. امل�صت�صفيات احلكومية:

 زيادة مبعدل %35 يف عدد العمليات خالل �صهر واحد مبجمع ال�صلمانية الطبي

ت�صكيل جلنة القرتاح اآليات ومعايري تقومي برامج الدرا�صات العليا 

 جامعة البحرين: »تقنية املعلومات« تعمل على نيل االعتمادية الدولية

اأ�شاد وائل بن نا�شر املبارك وزير �شوؤون البلديات 

املكاتب  جمعية  به  تقوم  الذي  بالدور  والزراعة 

الهند�شية يف دعم جهود التنمية العمرانية يف مملكة 

البحرين.

تعترب  والزراعة  البلديات  �شوؤون  وزارة  اإن  وقال 

يف  معها  اأ�شا�شًيا  �شريًكا  الهند�شية  املكاتب  جمعية 

مع  والتن�شيق  التوا�شل  واأن  والبناء،  التنمية  عملية 

على  الطلع  بهدف  والتخ�ش�شية  املهنية  املوؤ�ش�شات 

اآرائهم وتوجهاتهم هي �شيا�شة عمل تنطلق منها وزارة 

�شوؤون البلديات والزراعة �شمن جهودها يف ا�شتقطاب 

عجلة  وتعزيز  ال�شتثمارات  وجذب  الأموال  روؤو�س 

التنمية العمرانية.

املبارك  نا�شر  بن  وائل  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

وزير �شوؤون البلديات والزراعة، املهند�س مازن اأحمد 

البحرينية،  الهند�شية  املكاتب  رئي�س جمعية  العمران 

بح�شور  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  وعدًدا 

وكيل الوزارة ل�شوؤون البلديات املهند�س ال�شيخ حممد 

اإذ  الوزراء،  م�شوؤويل  من  وعدد  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  الوزير  هناأ 

بانتخابهم للدورة اجلديدة للجمعية.

وخلل اللقاء، مت بحث �شبل دعم وتعزيز التعاون 

بني وزارة �شوؤون البلديات والزراعة وجمعية املكاتب 

التطور  م�شاندة  يف  املتميز  دورها  واإبراز  الهند�شية، 

والنه�شة  والإن�شائي  العقاري  القطاع  يف  امل�شهود 

العمرانية يف البلد، و�شرورة ا�شتمرارية هذه اللقاءات 

التي ت�شهم يف تطوير منظومة العمل الهند�شية.

التي  وامل�شاعي  باجلهود  املبارك  الوزير  واأ�شاد 

الهند�شية،  باملكاتب  للنهو�س  اجلمعية  تبذلها 

منذ  اجلمعية  ور�شالة  روؤية  حتقيق  على  واحلر�س 

اإن�شائها يف 2013 وحتى الآن.

كما مت بحث عدد من املوا�شيع امل�شرتكة من بينها 

�شاحب  تد�شني  اأن  على  اأكد  اإذ  البناء،  رخ�س  اإ�شدار 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء لنظام »بنايات« لإ�شدار 

ت�شهيل  جهود  يف  فارقة  علمة  �شكل  البناء،  رخ�س 

من  النظام  هذا  يت�شمنه  مبا  البناء  رخ�س  وا�شراع 

منظومة الكرتونية ودليل موحد ل�شرتاطات البناء.

يف  اأ�شا�شي  �شريك  اخلا�س  القطاع  اأن  واأ�شاف 

واأن  البلدي،  العمل  جمالت  خمتلف  يف  التطوير 

الوزارة حري�شة على ا�شتمرار ال�شراكة معه مبا ي�شهم 

يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

ال�شكر  بالغ  عن  العمران  مازن  اأعرب  جانبه،  من 

امل�شرتك  العمل  باأهمية  منوًها  للوزير،  والتقدير 

واإ�شراك  الهند�شية،  املكاتب  عمل  اآليات  تطوير  يف 

اجلمعيات املهنية يف مناق�شة ودرا�شة اآليات العمل مبا 

يدعم م�شارات التنمية ال�شاملة يف البلد.

ال�شحي  القطاع  اأن  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأكدت 

يعترب ركًنا اأ�شا�شًيا من اأركان التنمية يف البلد، منوهة 

بحر�شها على موا�شلة تطوير جودة اخلدمات ال�شحية 

املقدمة مبا يحقق ال�شتدامة يف توفري بيئة �شحية تقدم 

ال�شحية  اخلدمات  مقايي�س  اأعلى  املجتمع  اأفراد  جلميع 

العاملية، وحتافظ على ريادتها وا�شتمراريتها يف التطور 

النوعي وامل�شتدام.

�شياغة  يف  جهودها  ا�شتمرار  اإىل  ــارت  ــش واأ�

ا�شرتاتيجيات تهدف اإىل تطوير اخلدمات املتاحة بجميع 

ال�شلمانية  مبجمع  ل�شيما  احلكومية  امل�شت�شفيات 

بينت  مرفق طبي حكومي، حيث  اأهم  يعد  الذي  الطبي، 

حققتها  التي  الإيجابية  املوؤ�شرات  الإح�شاءات  اأحدث 

وخا�شة  الطموحة  وال�شرتاتيجيات  امل�شروعات  تلك 

اجلراحية  العمليات  انتظار  قائمة  بخف�س  يتعلق  ما 

مبجمع ال�شلمانية الطبي، حيث مت خلل �شهر يونيو من 

 13 يف  جراحية  عمليات   1210 اإجراء  اجلاري  العام 

ا طبًيا خمتلًفا مقارنة بال�شهر ال�شابق له والذي  تخ�ش�شً

يعادل  ما  اأي  عملية،   794 العمليات  عدد  فيه  بلغت 

ن�شبته 35% تقريًبا.

قائمة  انخفا�س  اإن  احلكومية  امل�شت�شفيات  وقالت 

الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  اجلراحية  العمليات  انتظار 

جهود  جانب  اإىل  و�شعها  مت  لآلية حمددة  نتيجة  ياأتي 

واخلدمات  العمليات  بغرف  العمل  وطواقم  الأق�شام  كل 

ا�شتحداث م�شاريع جديدة ومن  اإىل  بالإ�شافة  امل�شاندة، 

الختيارية  العمليات  غرف  ت�شغيل  م�شروع  اأبرزها 

�شري  ل�شمان  وذلك  ال�شبت،  واأيام  امل�شائية  الفرتة  يف 

واملقيمني  املواطنني  خدمة  جودة  يعزز  مبا  اخلدمات 

البحرين. مبملكة 

م�شروع  اأن  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأ�شافت  كما 

ت�شغيل غرف العمليات يف الفرتة امل�شائية واأيام ال�شبت 

للعمليات الختيارية؛ والذي مت البدء يف مرحلته الأوىل 

عدد  معدل  رفع  يف  �شاهم   2022 يونيو  مبنت�شف 

وذلك  عملية،   172 يعادل  ما  اإىل  الختيارية  العمليات 

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  وا�شرتاتيجيات  خطط  �شمن 

بامل�شت�شفيات  التنفيذية  الإدارة  وبتنفيذ  احلكومية 

احلكومية.

العمليات  غرف  ت�شغيل  م�شروع  اأن  ذكره  اجلدير 

يعترب �شمن  ال�شبت  واأيام  امل�شائية  بالفرتة  الختيارية 

ال�شلمانية  مبجمع  م�شتحدثة  عدة  وم�شاريع  برامج 

ال�شحية مبا  اخلدمات  تطوير  �شاأنها  من  والتي  الطبي، 

باأف�شل  ومقيمني  مواطنني  من  املجمع  مرتادي  يخدم 

جودة و�شرعة ممكنة.

قالت عميدة كلية تقنية املعلومات يف 

جا�شم  الدكتورة ح�شة  البحرين  جامعة 

تطوير  على  تعمل  الكلية  اإن  اجلنيد، 

م�شرية  لديها،  العليا  الدرا�شات  برامج 

لقرتاح  جلنة  موؤخًرا  �شكلت  اأنها  اإىل 

الدرا�شات  برامج  تقومي  ومعايري  اآليات 

العليا ب�شفة دورية. 

تقنية  كلية  اأن  العميدة  وذكرت 

برامج  خم�شة  تطرح  التي   - املعلومات 

والدكتوراه  املاج�شتري  درجتي  لنيل 

العتمادية  على  للح�شول  ت�شعى   -

العليا  الدرا�شات  برامج  جلميع  الدولية 

لديها، والربامج هي: الدكتوراه يف علوم 

يف  واملاج�شتري  واملعلومات،  احلو�شبة 

يف  واملاج�شتري  الربجميات،  هند�شة 

تعلم  يف  واملاج�شتري  املعلومات،  تقنية 

واملاج�شتري يف  الذكية،  الآلة واحلو�شبة 

الأمن الإلكرتوين. 

تقنية  كلية  اأن  اجلنيد  د.  واأو�شحت 

مملكة  يف  كلية  اأول  وهي   - املعلومات 

املجال  هذا  يف  متخ�ش�شة  البحرين 

على  العليا  الدرا�شات  طلبة  حتث   -

والدوريات  املوؤمترات  يف  اأبحاثهم  ن�شر 

العلمية، وتنظم موؤمتًرا �شنوًيا لت�شجيع 

طلبة الدرا�شات العليا على ن�شر بحوثهم 

فيه. 

وا�شتعر�شت العميدة مميزات برامج 

وفر�شها  الكلية  يف  العليا  الدرا�شات 

يف  الراغبني  داعية  العمل،  �شوق  يف 

اإىل امل�شارعة يف الت�شجيل،  اللتحاق بها 

حيث ل تزال الفر�شة �شانحة اإذ اإن فرتة 

العليا  الدرا�شات  برامج  يف  الت�شجيل 

اأغ�شط�س   13 يوم  اإىل  متتد  باجلامعة 

2022م. 

يف  الدكتوراه  برنامج  اأن  وذكرت 

علوم احلو�شبة واملعلومات يعد برناجًما 

الإقليمي،  امل�شتوى  على  نوعه  من  فريًدا 

جامعيني  كاأ�شاتذة  للعمل  الطلبة  يعد  اإذ 

خمت�شني  كم�شت�شارين  اأو  وباحثني، 

واملعلومات  احلو�شبة  علوم  جمال  يف 

واملجالت ذات ال�شلة. 

اأنه  اإىل  الدرا�شات  »ت�شري  وقالت: 

القادمة  ال�شنوات  خلل  احلاجة  �شتزداد 

واملتقدمة  املتخ�ش�شة  الكوادر  اإىل 

هذا  »ت�شميم  اأن  اإىل  لفتة  علمياً«، 

الربنامج جاء مواكباً حلاجات امل�شـاريع 

مديرين  لتوفري  ال�شلة،  ذات  الكربى 

التقنية  الأنظمة  لتطوير  وم�شت�شارين 

يف كل من القطاعني احلكومي واخلا�س، 

املتخ�ش�شة  ال�شت�شارية  املوؤ�ش�شات  ويف 

يف علوم احلو�شبة«. 

املاج�شتري  بربنامج  يت�شل  وفيما 

اأن  على  اأكدت  الربجميات،  هند�شة  يف 

اأمام  جديدة  اآفاًقا  يفتح  الربنامج  هذا 

عدة  جمالت  يف  للعمل  اخلريجني 

مطلوبة يف ال�شوق.

د. ح�صة اجلنيد
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

الرحالت املدر�سية

ومن ذكري�ت املدرا�س ت�أتي الرحالت املدر�سية 

وهي من الأن�سطة املحببة لدى الطالب التي ع�دة م� 

املدر�سة ك�لب�س�تني،  البعيدة من  املن�طق  اإىل  تكون 

مثل  ال�سحراوية  واملن�طق  الأثرية،  واملن�طق 

الدخ�ن، فمثالً  ال�سخري، والعمر، والرميثة، وجبل 

املحرق  اإىل  يذهب طالبه�  م�  ع�دة  القرى  مدار�س 

)التينة( وقلعة عراد وبع�س  التي فيه�  والب�س�تني 

املحرق  مدار�س  طالب  اأم�  ال�سحراوية،  املن�طق 

والو�سمية  ال�سخري  اإىل  ي�أتون  م�  فغ�لبً�  واملن�مة، 

مثل  مثله�  اجلنوبية،  املن�طق  من  وغريه�  والعمر 

اجل�سرة(،  البدعة،  )ب�رب�ر،  البديع  �س�رع  ب�س�تني 

يف  الرحالت  هذه  املعلمني  من  عدد  ي�ستغل  وقد 

توجيه الطلبة مم� يخدم العملية التعليمية من مثل 

جمع ال�سقور والأ�سداف والأوراق والأزه�ر مل�دة 

لعدد من  )ال�سكت�س�ت(  ر�سوم�ت  اأو عمل  العلوم، 

املن�ظر الطبيعية، وهن�ك من يقوم بت�سوير لقط�ت 

للمن�ظر  اأو  الرحلة  هذه  يف  تق�م  التي  لالأن�سطة 

الطبيعية التي توجد ب�ملنطقة.

للرحلة  ال�ستعدادات  اأن  اإىل  الإ�س�رة  وجتدر 

يف  عنه�  ُيعلن  اإذ  ب�أ�سبوعني  قي�مه�  قبل  تكون 

وهذه  الإعالن�ت،  لوح�ت  خالل  من  اأو  الط�بور 

واخل�م�س  الرابع  العلي�  لل�سفوف  تكون  م�  ع�دة 

وال�س�د�س، وتكون �سروط هذه الرحلة هي موافقة 

ويل اأمر الط�لب ودفع ر�سوم الذه�ب من م�ئة اإىل 

م�ئة وخم�سني فل�ًس�، على اأن ُيح�سر الط�لب الغداء 

وامل�سروب�ت،  الفط�ئر  بع�س  للطلبة  وُيقدم  معه، 

عند  الطلبة  يتجمع  النطالق،  موعد  يحني  اإن  وم� 

ب��س(  )جنكل  الب��س  يح�سر  اإذ  املدر�سة،  ب�ب 

الذي ينقل الطلبة اإىل وجهة الرحلة، وم� اإن ينطلق 

والنكت  والأن��سيد  والأغ�ين  الأه�زيج  تبداأ  الب��س 

وهن�ك  املوقع،  اإىل  الب��س  ي�سل  والتعليق�ت حتى 

اأن�سطتهم،  ويزاولون  املواقع  يف  الطالب  ينت�سر 

ال�سم�س  زوال  وقت  يحني  اأن  وم�  الغداء  وبعد 

ح�سور  من  الت�أكد  بعد  للعودة  الطالب  يجتمع 

قبل  العودة  تبداأ  الب��س،  يف  واكتم�لهم  الطلبة 

الغروب مبع�ودة الأه�زيج والأغ�ين والأن��سيد بعد 

اأن ق�سى الطالب وقتً� ممتًع� يف اأح�س�ن الطبيعة 

واأخذ ال�سور للمن��سط التي حدثت يف هذه الرحلة، 

واإىل ذاكرة اأخرى.

انخفا�ض الإ�سابات واحلوادث املهنية يف الن�سف الأول من العام اجلاري ..حميدان: 

بيئة العمل الآمنة وال�سليمة هي اإحدى مرتكزات التنمية القت�سادية

جمل�س  رئي�س  العمل،  وزير  اأكد 

ال�صالمة وال�صحة املهنية، جميل بن حممد 

البحرين  مملكة  جهود  اأن  حميدان،  علي 

قد �صاهمت يف  للعمال  يف تعزيز احلماية 

خمتلف  يف  الآمنة  باملمار�صات  الرتقاء 

اخلا�س،  بالقطاع  الإنتاجية  العمل  مواقع 

ملحوظ  انخفا�س  اىل  اأدى  الذي  الأمر 

باملقارنة  اجل�صيمة  املهنية  الإ�صابات  يف 

باأن  منوًها  املا�صية،  الثالثة  الأعوام  مع 

لتقييم  دورية  مبراجعة  تقوم  الوزارة 

املخاطر املتعلقة بال�صالمة وال�صحة املهنية 

باملعايري  املن�صاآت  التزام  من  والتحقق 

وال�صروط الالزم توافرها يف مواقع العمل.

اأدىل به حميدان  جاء ذلك يف ت�صريح 

مبنا�صبة �صدور النتائج الف�صلية ال�صنوية 

يف  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ملوؤ�صرات 

من�صاآت القطاع اخلا�س الذي اأعدته وزارة 

العمل، ومن اأبرزها ت�صجيل )121( حادًثا 

عمالًيا فقط وقعت خالل الن�صف الأول من 

العام اجلاري2022، بينما بلغت يف ذات 

الفرتة من العام املا�صي )123( حادًثا.

ال�صنوي  الن�صف  التقرير  يف  وجاء 

الذي  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ملوؤ�صرات 

الزيارات  اإجمايل عدد  اأن  الوزارة  اأ�صدرته 

ملواقع العمل حتى نهاية يونيو 2022 بلغ 

املا�صي  العام  عن  بزيادة  زيارة،   )395(

الذي �صهد )332( زيارة، حيث تاأتي هذه 

اهتمام  ظل  يف  الزيارات  عدد  يف  الزيادة 

الوزارة امل�صتمر بالإجراءات الوقائية التي 

بيئة  خماطر  من  للحد  املن�صاآت  تتخذها 

العمل، حيث قامت الوزارة يف هذا ال�صدد 

لإزالة  للمن�صاآت  تنبيًها   )113( بتوجيه 

العمل.  حوادث  لوقوع  تفادياً  املخالفات 

وقد بلغ عدد اإ�صابات العمل يف ذات الفرتة 

 )12( الوزارة  تلقت  بينما  اإ�صابة،   )46(

بالًغا تتعلق ب�صكاوى خا�صة با�صرتاطات 

ال�صالمة وال�صحة يف مواقع العمل.

اأن البحرين ت�صعى  اإىل  ولفت حميدان 

اأكرث  العمل وجعلها  بيئة  لالرتقاء بجودة 

حتفيًزا مبا يحقق املنفعة املتبادلة لطريف 

البحرين  قدرة  من  يعزز  ومبا  الإنتاج، 

لالأعمال  مهًما  مركًزا  لتكون  التناف�صية 

املولدة  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  خالل  من 

�صوق  لنمو  واملحركة  اجلاذبة  للوظائف 

العمل، م�صرًيا يف هذا ال�صياق اإىل اأن مملكة 

الت�صريعات  من  �صل�صلة  متتلك  البحرين 

جمال  يف  املتطورة  الوطنية  والقوانني 

احلوادث  اأنواع  كل  من  العمال  حماية 

اأن  موؤكًدا  املهنية،  والأمرا�س  والإ�صابات 

احلد من خماطر حوادث العمل والأمرا�س 

املهنية وتاأمني بيئة العمل ياأتي يف طليعة 

العوامل الداعمة للنمو القت�صادي. 

م�صتوى  بتنامي  العمل  وزير  واأ�صاد   

املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  باأهمية  الوعي 

يف من�صاآت القطاع اخلا�س ومنحها اأولوية 

فيها،  العاملة  القوى  تدريب  م�صتوى  على 

ا يف جذب  موؤكًدا اأن هذه الثقافة ت�صهم اأي�صً

بتقنيات  املتعلقة  الدولية  ال�صتثمارات 

اأحدث  ومواكبة  ال�صالمة  وو�صائل  معدات 

هذا  يف  باحلماية  اخلا�صة  التطورات 

اأحجامها  مبختلف  املن�صاآت  داعًيا  املجال، 

مبواقع  ال�صتباقية  الإجراءات  تعزيز  اإىل 

املنا�صبة  الآلت والتقنيات  العمل واختيار 

معدات  با�صتخدام  العمال  التزام  ومراقبة 

وقوع  ملنع  �صرورة  ال�صخ�صية  الوقاية 

احلوادث املهنية املوؤ�صفة.

العمل  وزير  وجه  الإطار،  هذا  ويف 

اأ�صباب  لدرا�صة  بالوزارة  املعنية  الإدارة 

التو�صيات  واإعداد  املهنية  احلوادث  تلك 

وعدم  تكرارها،  ملنع  العمل  لأ�صحاب 

ر�صد  حال  يف  املخالفني  مع  التهاون 

وال�صحة  ال�صالمة  ل�صرتاطات  املخالفات 

املهنية اأثناء الزيارات التفتي�صية الدورية، 

من  عليها  املن�صو�س  الإجراءات  وتطبيق 

الناحية القانونية، موؤكًدا اأن احلفاظ على 

�صالمة و�صحة العمال من اأولويات حكومة 

اإطار  يف  تنتهجها  التي  البحرين  مملكة 

منظومة  و�صيانة  حماية  على  حر�صها 

حقوق الإن�صان.

وزير العمل

حمافظة املحرق ت�سيد مب�سامني كلمة امللك املعظم يف »قمة جدة لالأمن والتنمية«.. جواد احلواج: 

توظيـــف 1000 بحرينـــي يف املجموعـــة مـــع نهايــــة عام 2023

هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

خال�س  املحرق  حمافظة  حمافظ  املناعي 

تهاين وتربيكات اأهايل املحافظة بكل مدنها 

وقراها اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب 

ال�صمو  امللك املعظم، واإىل �صاحب  اجلاللة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

حفظهم اهلل ورعاهم، مبنا�صبة جناح اأعمال 

»قمة جدة لالأمن والتنمية«، والتي عقدت 

باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

واأكد املناعي اأهمية ما ت�صمنته الكلمة 

ال�صامية جلاللة امللك املعظم، والتي تعك�س 

دعم  يف  احلكيمة  القيادة  ونهج  روؤية 

ال�صالم وتر�صيخ الأمن وال�صتقرار العاملي، 

اأن  وما حملته من ر�صالة وا�صحة مفادها 

والدول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

العربية ال�صقيقة امل�صاركة لها كل الكرامة 

يف  الهام  املحوري  الدور  ولها  واملعزة 

متر  التي  والتهديدات  التحديات  مواجهة 

بها منطقة ال�صرق الأو�صط والعامل.

املجل�س  خالل  املحافظ  وطرح 

من  عدد  املحرق  ملحافظة  الأ�صبوعي 

املحاور، اأبرزها دور ال�صركات واملوؤ�ص�صات 

الوطنية يف تعزيز زيادة بحرنة الوظائف، 

املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  اإحالل  من خالل 

املوظفني  عن  التدريجي  وال�صتغناء 

التي  املباركة  باخلطوة  م�صيًدا  الأجانب، 

البحرين »بابكو«  اأعلنت عنها �صركة نفط 

والتي ت�صعى من خاللها اإىل توظيف 856 

من الكوادر الوطنية، وذلك بدًءا من العام 

اإىل  وو�صولً   ،2026 عام  حتى  اجلاري 

ن�صبة بحرنة بواقع %90.

احلواج  جواد  املجل�س،  وا�صت�صاف 

احلواج،  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

وعبدالوهاب احلواج املدير العام ملجموعة 

جمموعة  اأن  على  اأكدا  اللذين  احلواج، 

قامت  التي  ال�صركات  طليعة  يف  احلواج 

الوظائف، من خالل و�صع خطط  ببحرنة 

اإىل  م�صريين  التوجه،  هذا  لدعم  مدرو�صة 

خططها،  تنفيذ  يف  م�صتمرة  املجموعة  اأن 

وعزمها عن توظيف 1000 بحريني حتى 

فخرهم  عن  معربين   ،2023 عام  نهاية 

الواجب  هذا  يف  امل�صاهمة  يف  واعتزازهم 

الوطني. 

�صكره  خال�س  عن  املحافظ  وعرب 

ملواقفها  احلواج  ملجموعة  وتقديره 

لل�صباب  ولدعمها  امل�صرفة،  الوطنية 

البحريني، م�صرًيا اإىل اأن هذه اجلهود تاأتي 

الر�صيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�صًيا 

اخليار  هو  البحريني  ال�صاب  يكون  باأن 

الأول للتوظيف متا�صًيا مع روؤية البحرين 

القت�صادية 2030.

ببدء  املحافظ  اأ�صاد  اآخر،  جانب  ومن 

ال�صيانة  اأعمال  اإجراءات  الأ�صغال  وزارة 

للمدار�س  التاأهيل  واإعادة  ال�صاملة 

يف  الواقعة  خا�صة  القدمية  احلكومية 

مكانتها  م�صتذكًرا  املحرق،  حمافظة 

�صمنها  من  والتي  اخلا�صة،  التاريخية 

البتدائية  اخلطاب  بن  عمر  مدر�صة 

عبدالرحمن  ومدر�صة  للبنني،  الإعدادية 

للبنني،  الإعدادية  البتدائية  النا�صر 

للبنني  الإعدادية  زياد  بن  طارق  ومدر�صة 

وغريها. 

بن  عبداهلل  العميد  اأكد  جانبه،  من 

ا�صتمرار  املحافظ،  نائب  اجلريان  خليفة 

ومتابعة  واملعنية مبراقبة  الدائمة  اللجنة 

التفتي�صية مبعية  ال�صباحة، جولتها  برك 

تلك  حتقيق  من  للتاأكد  املعنية  اجلهات 

وا�صرتاطات  ملعايري  التجارية  الربك 

ال�صالمة.

الدكتور  عرب  الأهايل،  مداخالت  ويف 

لغياب  اأ�صفه  عن  �صويلح  عبدالعزيز 

املحرق  حمافظة  يف  الوطنية  امل�صارح 

اأوجب  فيما  البحريني،  امل�صرح  وانهيار 

حممد اجلزاف رئي�س جمل�س مركز اجلزيرة 

توفري  على  املعنية  اجلهات  ح�س  الثقايف 

امل�صرحية  للنهو�س باحلركة  الالزم  الدعم 

واإحياء امل�صرح البحريني الغني باملواهب.

رئي�ض جمل�ض الأوقاف ال�سنية ي�سع 

حجر الأ�سا�ض ل�سالة عادل �سلمان 

كانو للمنا�سبات باملحافظة اجلنوبية

التنموية  ال�صنية  الأوقاف  اإطار خطة جمل�س  �صمن 

مناطق  يف  الجتماعية  املرافق  لتوفري  واخلدمية 

وحمافظات مملكة البحرين كافة، ومتا�صًيا مع التو�صع 

را�صد  د.  ال�صيخ  و�صع  اململكة،  ت�صهده  الذي  العمراين 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن  حممد  بن 

كانو«  �صلمان  عادل  »�صالة  بناء  اأ�صا�س  حجر  ال�صنية 

مبنطقة البوكوارة يف الرفاع.

ال�صنية م�صي جمل�س  الأوقاف  رئي�س جمل�س  واأكد 

التنموية وحتقيق  امل�صرية  الإ�صهام يف  قدًما يف  الإدارة 

املعظم حفظه  البالد  روؤى ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك 

اهلل ورعاه، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ورعاه، من خالل تنفيذ تلك امل�صاريع التنموية واخلدمية. 

امل�صروع  هذا  ببناء  لتكفله  املح�صن  على  واأثنى 

اخلدمي املبارك، �صائالً اهلل له الأجر والثواب واأن ميد يف 

عمره باخلري والطاعة، موجًها �صكره لكل من �صاهم يف 

تاأ�صي�س هذه امل�صروع املبارك.

املهند�س  الأ�صا�س  حجر  و�صع  يف  �صارك  وقد  هذا، 

وال�صيانة  الهند�صة  ق�صم  رئي�س  املعيلي  را�صد  عبداهلل 

املحافظة  من  الفاو  وحممد  ال�صنية،  الأوقاف  باإدارة 

م�صاحة  اأن  بالذكر  املحميد. اجلدير  اجلنوبية، ويو�صف 

البناء تبلغ حوايل 485 مرًتا مربًعا على م�صاحة اأر�س 

رئي�صة  قاعة  على  ويحتوي  مربًعا  مرًتا   1560 تبلغ 

مكتب،  اخلدمية  املرافق  اإىل  بالإ�صافة  وبهو  للمنا�صبات 

تبلغ  ا�صتيعابية  وبطاقة  املياه وخمزن،  دورات  مطبخ، 

القاطنني يف  امل�صروع  ا، حيث �صيخدم هذا  120 �صخ�صً

هذه املنطقة التي ت�صهد تو�صًعا ملحوًظا.

»البحرين التخ�س�سي« يوقع اتفاقية تعاون مع م�ست�سفى �سلوان للطب النف�سي

اأعلن م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي 

عن توقيع اتفاقية للتعاون امل�صرتك مع 

م�صت�صفى �صلوان للطب النف�صي لتعزيز 

عالج  جمال  يف  اجلانبني  بني  التعاون 

املر�صى وتقدمي الرعاية ال�صحية لهم.

اأكد الع�صو املنتدب  وبهذه املنا�صبة، 

الدكتور  التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى 

التعاون  اتفاقية  اإن  عرداتي  قا�صم 

من  املر�صى  من  الكثري  ت�صاعد  �صوف 

اجلهتني للح�صول على اخلدمات املميزة 

هذه  تكون  ان  متمنًيا  امل�صت�صفيني،  من 

املر�صى  مل�صلحة  تعاون  بداية  التفاقية 

بني  والتعاون  العمل  ولت�صهيل  اأولً 

امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات الطبية الأخرى 

ل�صالح املر�صى وت�صهيل اأعمالهم.

باأهمية  عرداتي  الدكتور  اأ�صاد  كما 

للطب  �صلوان  م�صت�صفى  بني  التعاون 

النف�صي وم�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي 

الرعاية  جودة  م�صتويات  اأعلى  لبلوغ 

ال�صحية املقدمة للمر�صى والتي تتما�صى 

مع �صعار امل�صت�صفى »�صحتكم هدفنا«.

وقام بتوقيع التفاقية كل من الدكتور 

قا�صم عرداتي الع�صو املنتدب مل�صت�صفى 

حممد  وخديجة  التخ�ص�صي،  البحرين 

مل�صت�صفى  التنفيذي  الرئي�س  ال�صيد 

من  عدد  بح�صور  النف�صي  للطب  �صلوان 

م�صوؤويل اجلانبني.

التنفيذي  الرئي�س  ثمنت  بدورها، 

مل�صت�صفى �صلوان للطب النف�صي خديجة 

التفاقية  هذه  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صيد، 

اخلدمات  جميع  من  ال�صتفادة  ت�صمل 

الطبية  كال�صت�صارة  للمر�صى  املقدمة 

ال�صت�صاريني  الأطباء  اأيدي  على 

البحرين  مب�صت�صفى  العاملني  واخلرباء 

واملخترب  التخدير  واأطباء  التخ�ص�صي، 

اأنواع  اأف�صل  تقدمي  فيها  مبا  والأ�صعة، 

للمر�صى. الطعام 

م�صت�صفى  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

لتقدمي   2018 عام  تاأ�صي�صه  مت  �صلوان 

العقلية  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

اجلميع،  متناول  يف  وجعلها  والنف�صية 

الطب  م�صت�صفيات  اأكرب  اأحد  ويعترب 

ي�صم  حيث  البحرين،  يف  النف�صي 

من  وفريًقا  واملعدات،  املرافق  اأحدث 

واملتخ�ص�صني من خمتلف  ال�صت�صاريني 

املجالت يف قطاع ال�صحة النف�صية.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971218/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971234/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12160/pdf/INAF_20220724005804176.pdf
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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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جهود �لديو�ن �مللكي و�إ�شادة خارجية 

وفخر،  اعتزاز  م�شاعر  من  له  يا 

التوا�شل  و�شائل  خالل  اتطلع  عندما 

البلد  م�شتجدات  حول  االجتماعي 

اجلمهور  اأرى  اأن  وامل�شتقرة،  املمتازة 

مبرا�شم  ي�شيد  احلبيب  امل�شري 

فخامة  الكبري،  البلد  ل�شيف  اال�شتقبال 

ال�شي�شي  عبدالفتاح  ال�شيد  الرئي�س 

الذي  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 

ح�شرة  �شيدي  املقدمة  يف  ا�شتقباله  مت 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

ال�شمو  اأ�شحاب  من  وعدد  ورعاه،  اهلل 

واملعايل وال�شعادة، وذلك قبل ما يقارب 

ا�شبوعني. 

ال�شفحات  من  عدد  حتلى  فقد 

واآراء  بتعليقات  والدولية  اخلارجية 

ايجابية ذات م�شاعر فرح و�شكر خال�س 

لفخامة  مت  الذي  ال�شخم  لال�شتقبال 

قبل  من  تدار  �شفحات  فمنها  الرئي�س، 

مواطنني م�شريني معربني عن فرحتهم 

واعجابهم بالتن�شيقات التي متت وقال 

ال�شيف  اكرام  ازاي  »�شفت  اأحدهم: 

الرتتيبات  على  ا�شتغلت  اللي  واجلهة 

بن�شكرها جدا جدا«.

حيث �شاهدنا جميعا التفاف الطلبة 

بالقرب من ق�شر الق�شيبية قبل مو�شول 

الرئي�س  وفخامة  املعظم  امللك  �شيدي 

لعقد بع�س املباحثات امل�شرتكة بني كال 

البلدين.

العر�شة  فرقة  متيز  و�شاهدنا 

االأ�شيل  الرتاث  يعك�س  ما  تقدمي  يف 

املليء  العر�س  و�شعبية  للبحرين، 

�شيف  ال�شتقبال  والطالقة  باحلما�س 

البلد. 

املباحثات  منظر  جميل  والتم�شنا 

يف  �شتعك�س  �شك  بال  التي  امل�شرتكة 

القوية  الدبلوما�شية  العالقات  تعزيز 

البلدين  كال  جتمع  التي  والتاريخ 

وقوية  مثمرة  و�شتكون  العظيمني، 

طاملا متت حتت قيادة حكيمة ومتقدمة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  ل�شيدي 

�شمو  بقيادة  املوقرة  واحلكومة  ورعاه 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه.

ال نن�شى الت�شريفات والربوتوكوالت 

التي متت عند و�شول الرئي�س امل�شري 

للبحرين  لفخامته  املرافق  والوفد 

وتوديعه يف قاعات ال�شيوف وحولها. 

مبحل  حقيقة  هي  اجلهود  فتلك 

اأ�شهم  من  لكل  واالحرتام  التقدير 

الكثرية  ال�شفحات  اليوم  ونرى  بها 

ت�شوير  من  �شواء  بذلك،  ت�شيد  وهي 

واإلخ..  مرا�شم...  اأو  بروتوكوالت  اأو 

يف  كرمية  دوما  البحرين  و�شتبقى 

ا�شتقبال �شيوفها وتعدهم ابناء للوطن، 

من  طويل  زمن  منذ  تعلمناه  ما  وهذا 

البحريني  وال�شعب  الكرمية  العائلة 

الويف واالأ�شيل.

وكل  امللكي  الديوان  جلهود  �شكرا 

ذوو  ون�شاء  رجال  بها  يعمل  اإدارة 

اأحدا،  نن�شى  ال  كي  رفيع  وطني  ح�س 

واملرا�شم  الت�شريفات  اإدارة  ونخ�س 

والربوتوكوالت امللكية على ما يقومون 

به من جهود كبرية يف كوالي�س املتابعة 

والتن�شيق.

هذه هي البحرين، كعادتها، من�شقة 

وتظهر باأف�شل �شورة �شواء مع �شعبها 

اأو �شيوفها.

عبد�لرحمن جليل �ل�شيخ
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عبدالرحمن جليل ال�شيخ

متزوج منذ عامني

 ومل ت�شرف يل عالوة �لغالء

واأنا  عامني،  قبل  تزوجت  بحريني  �شاب  اأنا 

زواجي  منذ  تقدمت  اأ�شرتي،  اإعالة  عن  م�شوؤول 

ذلك  ومنذ  الغالء  عالوة  على  احل�شول  بطلب 

ا اأنني  احلني واأنا مل اأح�شل على العالوة خ�شو�شً

اأ�شرتي  فاأنا من يعيل  للغاية  اأمر بظروف �شعبة 

ا  اأي�شً مري�شة  ووالدتي  ن�شفي  �شلل  به  فوالدي 

املنرب  هذا  من  واأنا  �شًنا،  مني  اأ�شغر  اأخوة  ولدي 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

حفظه اهلل ورعاه لالأمر ب�شرف العالوة الأمتكن من 

العي�س دون احلاجة الأحد ك�شائر املواطنني.

�لبيانات لدى �ملحرر

�إىل وزير �لأ�شغال مع �لتحية

االأ�شغال  وزير  ل�شعادة  اأتقدم  اأن  يل  يطيب 

املهند�س ابراهيم بن ح�شن احلواج باأ�شمى التهاين 

وتعيينه  امللكية  الثقة  نيله  مبنا�شبة  والتربيكات 

والإخوانه  له  تعاىل  اهلل  داعيا  لالأ�شغال،  وزيرا 

الوزراء اجلدد ال�شداد والتوفيق. 

باقرتاح طلب  �شعادتكم  اإىل  اأتقدم  اأن  وي�شرين 

ا�شتمالك عقارين متال�شقني مبجمع 209 باملحرق 

ال�شتخدامهما موقًفا لل�شيارات، اإذ يت�شبب الوقوف 

الطريق  ب�شيق  املنطقة  هذه  يف  للمقيمني  اخلطاأ 

للمارة وذلك لنق�س مواقف ال�شيارات قرب العقارين 

ال  وهما  مق�شم،  والثاين  مهجور  احدهما  اللذين 

يدخالن �شمن البيوت الرتاثية وال االأثرية، اآمالً اأن ال 

تكون امليزانية عائًقا لتنفيذ اال�شتمالك، اإذ من املوؤكد 

باال�شتمالكات  اأ�شوة  عالية  تكون  لن  التكلفة  اأن 

االأخرى ل�شغر م�شاحة العقارين اللذين �شي�شعان 

�شتظهر  وكذلك  تقريًبا،  �شيارة  ع�شرين  من  اأقل 

العقارين  لهذين  املال�شقة  الرتاثية  البيوت  واجهة 

بعد اإزالتهما حال املوافقة على تنفيذه بعد موافقة 

�شعادة  با�شتجابة  تامة  ثقة  على  واين  �شعادتكم، 

الوزير املوقر لهذا املقرتح املتوا�شع. وكذلك النظر 

اإىل الطلب ال�شابق الذي تقدمت به اإىل الوزير ال�شابق 

املن�شور يف جريدة »االأيام«  املهند�س ع�شام خلف 

ومل يتم تنفيذه لال�شف. 

 راجياً من �شعادة الوزير املوقر �شرعة النظر 

اأن  على  ممكنة  فر�شة  باأقرب  املقدم  الطلب  يف 

وزيارة  �شخ�شًيا  به  اهتمامكم  �شمن  من  يكون 

واأخذ  الثاين،  للدائرة  البلدي  الع�شو  مع  املوقع 

ل�شعادتكم  موجًها  م�شكورين،  وقتكم  من  القليل 

وجميع  جهودكم  على  واالمتنان  ال�شكر  جزيل 

خدمة  يف  املوقرة  بوزارتكم  واملوظفني  امل�شوؤولني 

وطننا الغايل يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  و�شمو  املعظم 

واحلكومة الر�شيدة.

يو�شف عبد�لرحمن بن جالل

مقرتح لوز�رة �ل�شحة 

ال�شلمانية  ملركز  املبا�شرة  متابعاتي  خالل  من 

الطبي لفت انتباهي وانتباه الكثريين من املواطنني 

وجود عدد ال ي�شتهان به من االأطباء اال�شت�شاريني 

واالخت�شا�شيني املتميزين يف مهنتهم يعملون فيه، 

املجتمع  لدى  معروفني  وغري  مغمورين  ولكنهم 

يبذلونها  التي  اجلهود  رغم  خا�شة،  واملر�شى 

والنجاحات التي يحققونها يف عالجاتهم ملر�شاهم، 

اأجد له  اأحيان كثرية يدور يف ذهني �شوؤال مل  يف 

ال  ال�شحة  وزارة  ملاذا  وهو  اأال  الوا�شح،  اجلواب 

يف  حا�شل  هو  كما  للنا�س  اأطبائها  بتعريف  تقوم 

جميع امل�شت�شفيات والعيادات اخلا�شة، بالرغم اأن 

تنفيذ هذا املطلب ال�شروري واملهم لي�س �شعبا وال 

م�شتحيال يف حتقيقه على اأر�س الواقع، والوزارة 

اأعلم من غريها بالو�شائل الكثرية واملتنوعة لتنفيذ 

يحتاج  فقط  وجه،  اأكمل  على  الرائد  امل�شروع  هذا 

االإعالن  جمال  يف  مبتخ�ش�شني  اال�شتعانة  منها 

والت�شويق، فيمكنها عمل برنات متحركة وو�شعها 

يف مداخل امل�شت�شفى وتعر�س من خاللها نبذة عن 

للجمهور  تعريفهم  ميكن  وكذلك  الطبية،  كفاءاتها 

اأماكن بارزة  عن طريق �شا�شات كبرية موزعة يف 

وخمتارة يف امل�شت�شفى، باالإ�شافة اإىل اإعداد كتيب 

لالأخ�شائيني  تخ�ش�شية  مهنية  تعريفات  يحوي 

الطبية،  التخ�ش�شات  جميع  يف  واال�شت�شاريني 

على  التعرف  للم�شت�شفى  زائر  لكل  يت�شنى  لكي 

كفاءاته الطبية، وميكن له اال�شتفادة منه اقت�شاديا 

ومهنيا. 

نقول وبكل �شراحة، لو مت تنفيذ هذا امل�شروع 

اإيجابية  انعكا�شات  بالطبع  له  �شيكون  بالفعل 

نف�شيات  وعلى  اأوال،  الطبي  الطاقم  معنويات  على 

فئات  خمتلف  وعلى  واأ�شرهم  املر�شى  ومعنويات 

املجتمع ثانيا، غري هذا وذاك اأنها من خالله ت�شتطيع 

و�شحية  طبية  خدمات  من  تقدمه  ما  حجم  اإبراز 

وتبيان  واالأجانب،  والوافدين  املواطنني  ملر�شى 

م�شت�شفياتها،  ال�شحية يف  والرعاية  العالج  جودة 

التي تفوق بن�شب متفاوتة اخلدمات الطبية املقدمة 

للمر�شى على م�شتوى مملكة البحرين. 

متنياتنا لكفاءاتنا الطبية والتمري�شية والفنية 

كما  والنجاح،  التوفيق  كل  م�شت�شفياتنا  جميع  يف 

هذا  تنفيذ  يف  بجد  التفكري  الوزارة  من  نتمنى 

امل�شروع بعد اإخ�شاعه للدرا�شة املعمقة.

�شلمان عبد�هلل

زر�عة �لأ�شنان طريقك لتعوي�ض �لأ�شنان �ملفقودة
يثار  االأ�شنان وما  زراعة  ن�شمع عن عمليات  ما  كثريا 

يجايف  وبع�شها  �شحيح  بع�شها  معلومات  من  حولها 

احلقيقة.. لذلك اأحببنا اأن نلقي ال�شوء واأن جنيب عن كثري 

من الت�شاوؤالت التي تتعلق بهذا املو�شوع.

املفقودة تنح�شر يف ثالث  االأ�شنان  اإن طرق تعوي�س 

طرق:

وزراعة  الثابتة  والرتكيبات  املتحركة  الرتكيبات 

االأ�شنان.

وتعد الزراعة هي الو�شيلة االأف�شل واالأحدث لتعوي�س 

املتحركة  الرتكيبات  عيوب  على  تغلبت  الأنها  االأ�شنان 

والثابتة. 

وقد بداأت فكرة زراعة االأ�شنان اأو غر�س ج�شم عظمي 

زمن  منذ  االأ�شنان  حمل  لتحل  الفك  عظم  داخل  معدين  اأو 

امل�شريني  عند  الطبية  الربديات  بع�س  اأن  حتى  طويل، 

احليوانات  بع�س  اأ�شنان  ا�شتخدام  عن  حتدثت  القدماء 

وزراعتها يف فك اآدمي.

منذ  بداأت  احلايل  ومفهومها  بفكرتها  الزراعة  لكن 

يف  اأ�شنان  زراعة  حالة  اأول  �شجلت  اإذ  عاما،   60 حوايل 

عام 1965م يف ال�شويد، حيث تقدم رجل �شويدي يدعى 

لدى  االأ�شنان  لزراعة  متطوع  كاأول  »غو�شتاالر�شن« 

بريمنارك  قام  عندها  برانيمارك«.  »اإنغفار  الربوفي�شور 

با�شتخدام طريقة دقيقة للغاية ابتكرها هو وفريقه البحثي 

لثة »الر�شن«  التيتانيوم يف  �شل�شلة من قطع  بزرع  وقام 

وبقيت موجودة يف لثته طوال حياته.

ال�شركات  وتعددت  االأ�شنان  زراعة  علم  تطور  وقد 

جتاوزت  حتى  العامل  حول  االأ�شنان  لغر�شات  املنتجة 

املائة �شركة. ومع وجود هذا الكم الكبري من �شركات انتاج 

زرعات االأ�شنان، فقد تفننت هذه ال�شركات يف اإتقان عملها 

تقييم  اأ�شا�شها  على  يتم  مهمة  معايري  هناك  واأ�شبحت 

الزرعات:

اأوال: مادة ت�شنيع الزرعة: اإذ ت�شنع الزرعات من مادة 

التيتانيوم وهو معدن نفي�س مقاوم للتاآكل.

يتم  حيث  الزرعة:  جل�شم  ال�شطحية  املعاجلة  ثانيا: 

تعري�س �شطح الزرعة لبع�س العوامل التي تزيد من قدرة 

التيتانيوم على االلتحام بعظم الفك فيما يعرف مب�شطلح 

.)osteointegration(

التي  املعدنية  الدعامات  �شواء  الزرعة  ت�شميم  ثالثا: 

ت�شبه الرباغي وتثبت يف العظم وتقابل اجلذور يف االأ�شنان 

يتم  الذي  العلوي   )abutment( اجلزء  اأو  الطبيعية، 

تركيبه فوق الدعامة ويقابل التاج يف االأ�شنان الطبيعية.

مكونات  وتوافر  واللوج�شتي  الفني  الدعم  رابعا: 

الزرعات  متابعة  من  املري�س  يتمكن  بحيث  عامليا  الزرعة 

اأي طبيب  العامل وعند  اأي دولة يف  املوجودة يف فمه يف 

زراعة اأ�شنان يف حال اإذا تعر�شت هذه الزرعات الأي خلل.

االأ�شنان ت�شلح الأغلب  اأن غر�شات  اأن نعلم  ومن املهم 

املري�س  دام  ما  ال�شكري  مر�شى  ذلك  يف  مبا  املر�شى 

وت�شتثنى  الدم.  يف  ال�شكري  ن�شبة  �شبط  على  حمافظا 

بع�س احلاالت التي ال نن�شح معها بزراعة االأ�شنان وهي: 

 Uncontrolled حاالت مر�شى ال�شكري غري املنتظمة 

.Diabetic Cases
حاالت ه�شا�شة ولني العظام.

بع�س حاالت املدخنني ال�شرهني اإذ يوؤثر النيكوتني على 

التئام العظم مع الزرعة.

مر�شى ال�شرطانات و�شعف املناعة.

املر�شى الذين ي�شربون امل�شروبات الكحولية واخلمور. 

ال�شن  تعوي�س  هي  االأ�شنان  لزراعة  ميزة  اأهم  ولعل 

املجاورة،  االأ�شنان  حك  اأو  برد  اإىل  احلاجة  دون  املفقود 

ولي�س كما هو احلال يف اجل�شور والرتكيبات الثابتة. 

زراعة  عيوب  بع�س  اإىل  االإ�شارة  من  اأي�شا  البد  لكن 

االأ�شنان، اإذ يقلق بع�س املر�شى من اأي خطوات جراحية، 

�شهولة  رغم  االأ�شنان  زراعة  من  يتخوفون  يجعلهم  ما 

املادية  الكلفة  ارتفاع  يكون  قد  كذلك  وب�شاطتها..  العملية 

�شلبية اأخرى من �شلبيات الزراعة. كما اأن الوقت املطلوب 

للزراعة ي�شكل اأحيانا عامل اإزعاج للمري�س، اإذ يتم غر�س 

الدعامة داخل عظام الفك ثم ينتظر املري�س فرتة ترتاوح 

بني من 3 اإىل 5 �شهور حتى يحدث التئام كامل للعظم مع 

الزرعة.. ثم يتم تركيب اجلزء العلوي ثم عمل تلبي�شة عليه 

اأ�شبوعني  ت�شتغرق  قد  التي  البور�شلني  اأو  الزيركون  من 

اأكرث  اأو  غر�شة  و�شع  االأ�شنان  طبيب  وي�شتطيع  تقريبا.. 

يف مرة واحدة ح�شب حالة املري�س وو�شعية عظام الفك.

لكن رغم هذه ال�شلبيات، اإال اأن زراعة االأ�شنان تظل هي 

الطريقة االأف�شل لتعوي�س االأ�شنان املفقودة.

د.�أحمد و�يل

�أخ�شائي زر�عة وجتميل �لأ�شنان 

ع�شو �جلمعية �لأملانية لزر�عة �لأ�شنان

زوجتي من مو�ليد

 �لبحرين ولي�ض لديها جن�شية

ال�شمو  انا�شد �شاحب  بحريني  مواطن  اأنا 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء لتح�شل زوجتي 

مولودة يف  اإنها  اإذ  البحرينية،  اجلن�شية  على 

البحرين منذ اأكرث من 30 عاما وال تعرف وطنا 

اأي جن�شية  لديها  ولي�س  البحرين  غري مملكة 

بحريني،  واأنا  مني  متزوجة  انها  كما  اخرى، 

الزوجة  متنح  به  املعمول  القانون  وبح�شب 

تاريخ  من  اأعوام  خم�شة  مرور  بعد  اجلن�شية 

الطلب، واالآن مر على طلبنا اأكرث من هذه املدة، 

ويف العام 2019 مت اإجراء مقابلة مع زوجتي 

يف اإدارة الهجرة واجلوازات ولكن مل نتلقَّ اأي 

�شيء بعد ذلك، واأنا كلي اأمل من �شموكم الكرمي 

اإ�شدار اأوامركم ال�شامية ملنح زوجتي اجلن�شية 

لتت�شرف بها، خ�شو�شا اأنها تواجه العديد من 

املعوقات يف خمتلف الدوائر احلكومية.

�لبيانات لدى �ملحرر

جهود �لديو�ن �مللكي و�إ�شادة خارجية 

وفخر،  اعتزاز  م�شاعر  من  له  يا 

التوا�شل  و�شائل  خالل  اتطلع  عندما 

البلد  م�شتجدات  حول  االجتماعي 

اجلمهور  اأرى  اأن  وامل�شتقرة،  املمتازة 

مبرا�شم  ي�شيد  احلبيب  امل�شري 

فخامة  الكبري،  البلد  ل�شيف  اال�شتقبال 

ال�شي�شي  عبدالفتاح  ال�شيد  الرئي�س 

الذي  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 

ح�شرة  �شيدي  املقدمة  يف  ا�شتقباله  مت 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

ال�شمو  اأ�شحاب  من  وعدد  ورعاه،  اهلل 

واملعايل وال�شعادة، وذلك قبل ما يقارب 

ا�شبوعني. 

ال�شفحات  من  عدد  حتلى  فقد 

واآراء  بتعليقات  والدولية  اخلارجية 

ايجابية ذات م�شاعر فرح و�شكر خال�س 

لفخامة  مت  الذي  ال�شخم  لال�شتقبال 

قبل  من  تدار  �شفحات  فمنها  الرئي�س، 

مواطنني م�شريني معربني عن فرحتهم 

واعجابهم بالتن�شيقات التي متت وقال 

ال�شيف  اكرام  ازاي  »�شفت  اأحدهم: 

الرتتيبات  على  ا�شتغلت  اللي  واجلهة 

بن�شكرها جدا جدا«.

حيث �شاهدنا جميعا التفاف الطلبة 

بالقرب من ق�شر الق�شيبية قبل مو�شول 

الرئي�س  وفخامة  املعظم  امللك  �شيدي 

لعقد بع�س املباحثات امل�شرتكة بني كال 

البلدين.

العر�شة  فرقة  متيز  و�شاهدنا 

االأ�شيل  الرتاث  يعك�س  ما  تقدمي  يف 

املليء  العر�س  و�شعبية  للبحرين، 

�شيف  ال�شتقبال  والطالقة  باحلما�س 

البلد. 

املباحثات  منظر  جميل  والتم�شنا 

يف  �شتعك�س  �شك  بال  التي  امل�شرتكة 

القوية  الدبلوما�شية  العالقات  تعزيز 

البلدين  كال  جتمع  التي  والتاريخ 

وقوية  مثمرة  و�شتكون  العظيمني، 

طاملا متت حتت قيادة حكيمة ومتقدمة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  ل�شيدي 

�شمو  بقيادة  املوقرة  واحلكومة  ورعاه 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه.

ال نن�شى الت�شريفات والربوتوكوالت 

التي متت عند و�شول الرئي�س امل�شري 

للبحرين  لفخامته  املرافق  والوفد 

وتوديعه يف قاعات ال�شيوف وحولها. 

مبحل  حقيقة  هي  اجلهود  فتلك 

اأ�شهم  من  لكل  واالحرتام  التقدير 

الكثرية  ال�شفحات  اليوم  ونرى  بها 

ت�شوير  من  �شواء  بذلك،  ت�شيد  وهي 

واإلخ..  مرا�شم...  اأو  بروتوكوالت  اأو 

يف  كرمية  دوما  البحرين  و�شتبقى 

ا�شتقبال �شيوفها وتعدهم ابناء للوطن، 

من  طويل  زمن  منذ  تعلمناه  ما  وهذا 

البحريني  وال�شعب  الكرمية  العائلة 

الويف واالأ�شيل.

وكل  امللكي  الديوان  جلهود  �شكرا 

ذوو  ون�شاء  رجال  بها  يعمل  اإدارة 

اأحدا،  نن�شى  ال  كي  رفيع  وطني  ح�س 

واملرا�شم  الت�شريفات  اإدارة  ونخ�س 

والربوتوكوالت امللكية على ما يقومون 

به من جهود كبرية يف كوالي�س املتابعة 

والتن�شيق.

هذه هي البحرين، كعادتها، من�شقة 

وتظهر باأف�شل �شورة �شواء مع �شعبها 

اأو �شيوفها.

عبد�لرحمن جليل �ل�شيخ
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متزوج منذ عامني

 ومل ت�شرف يل عالوة �لغالء

واأنا  عامني،  قبل  تزوجت  بحريني  �شاب  اأنا 

زواجي  منذ  تقدمت  اأ�شرتي،  اإعالة  عن  م�شوؤول 

ذلك  ومنذ  الغالء  عالوة  على  احل�شول  بطلب 

ا اأنني  احلني واأنا مل اأح�شل على العالوة خ�شو�شً

اأ�شرتي  فاأنا من يعيل  للغاية  اأمر بظروف �شعبة 

ا  اأي�شً مري�شة  ووالدتي  ن�شفي  �شلل  به  فوالدي 

املنرب  هذا  من  واأنا  �شًنا،  مني  اأ�شغر  اأخوة  ولدي 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

حفظه اهلل ورعاه لالأمر ب�شرف العالوة الأمتكن من 

العي�س دون احلاجة الأحد ك�شائر املواطنني.

�لبيانات لدى �ملحرر

�إىل وزير �لأ�شغال مع �لتحية

االأ�شغال  وزير  ل�شعادة  اأتقدم  اأن  يل  يطيب 

املهند�س ابراهيم بن ح�شن احلواج باأ�شمى التهاين 

وتعيينه  امللكية  الثقة  نيله  مبنا�شبة  والتربيكات 

والإخوانه  له  تعاىل  اهلل  داعيا  لالأ�شغال،  وزيرا 

الوزراء اجلدد ال�شداد والتوفيق. 

باقرتاح طلب  �شعادتكم  اإىل  اأتقدم  اأن  وي�شرين 

ا�شتمالك عقارين متال�شقني مبجمع 209 باملحرق 

ال�شتخدامهما موقًفا لل�شيارات، اإذ يت�شبب الوقوف 

الطريق  ب�شيق  املنطقة  هذه  يف  للمقيمني  اخلطاأ 

للمارة وذلك لنق�س مواقف ال�شيارات قرب العقارين 

ال  وهما  مق�شم،  والثاين  مهجور  احدهما  اللذين 

يدخالن �شمن البيوت الرتاثية وال االأثرية، اآمالً اأن ال 

تكون امليزانية عائًقا لتنفيذ اال�شتمالك، اإذ من املوؤكد 

باال�شتمالكات  اأ�شوة  عالية  تكون  لن  التكلفة  اأن 

االأخرى ل�شغر م�شاحة العقارين اللذين �شي�شعان 

�شتظهر  وكذلك  تقريًبا،  �شيارة  ع�شرين  من  اأقل 

العقارين  لهذين  املال�شقة  الرتاثية  البيوت  واجهة 

بعد اإزالتهما حال املوافقة على تنفيذه بعد موافقة 

�شعادة  با�شتجابة  تامة  ثقة  على  واين  �شعادتكم، 

الوزير املوقر لهذا املقرتح املتوا�شع. وكذلك النظر 

اإىل الطلب ال�شابق الذي تقدمت به اإىل الوزير ال�شابق 

املن�شور يف جريدة »االأيام«  املهند�س ع�شام خلف 

ومل يتم تنفيذه لال�شف. 

 راجياً من �شعادة الوزير املوقر �شرعة النظر 

اأن  على  ممكنة  فر�شة  باأقرب  املقدم  الطلب  يف 

وزيارة  �شخ�شًيا  به  اهتمامكم  �شمن  من  يكون 

واأخذ  الثاين،  للدائرة  البلدي  الع�شو  مع  املوقع 

ل�شعادتكم  موجًها  م�شكورين،  وقتكم  من  القليل 

وجميع  جهودكم  على  واالمتنان  ال�شكر  جزيل 

خدمة  يف  املوقرة  بوزارتكم  واملوظفني  امل�شوؤولني 

وطننا الغايل يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  و�شمو  املعظم 

واحلكومة الر�شيدة.

يو�شف عبد�لرحمن بن جالل

مقرتح لوز�رة �ل�شحة 

ال�شلمانية  ملركز  املبا�شرة  متابعاتي  خالل  من 

الطبي لفت انتباهي وانتباه الكثريين من املواطنني 

وجود عدد ال ي�شتهان به من االأطباء اال�شت�شاريني 

واالخت�شا�شيني املتميزين يف مهنتهم يعملون فيه، 

املجتمع  لدى  معروفني  وغري  مغمورين  ولكنهم 

يبذلونها  التي  اجلهود  رغم  خا�شة،  واملر�شى 

والنجاحات التي يحققونها يف عالجاتهم ملر�شاهم، 

اأجد له  اأحيان كثرية يدور يف ذهني �شوؤال مل  يف 

ال  ال�شحة  وزارة  ملاذا  وهو  اأال  الوا�شح،  اجلواب 

يف  حا�شل  هو  كما  للنا�س  اأطبائها  بتعريف  تقوم 

جميع امل�شت�شفيات والعيادات اخلا�شة، بالرغم اأن 

تنفيذ هذا املطلب ال�شروري واملهم لي�س �شعبا وال 

م�شتحيال يف حتقيقه على اأر�س الواقع، والوزارة 

اأعلم من غريها بالو�شائل الكثرية واملتنوعة لتنفيذ 

يحتاج  فقط  وجه،  اأكمل  على  الرائد  امل�شروع  هذا 

االإعالن  جمال  يف  مبتخ�ش�شني  اال�شتعانة  منها 

والت�شويق، فيمكنها عمل برنات متحركة وو�شعها 

يف مداخل امل�شت�شفى وتعر�س من خاللها نبذة عن 

للجمهور  تعريفهم  ميكن  وكذلك  الطبية،  كفاءاتها 

اأماكن بارزة  عن طريق �شا�شات كبرية موزعة يف 

وخمتارة يف امل�شت�شفى، باالإ�شافة اإىل اإعداد كتيب 

لالأخ�شائيني  تخ�ش�شية  مهنية  تعريفات  يحوي 

الطبية،  التخ�ش�شات  جميع  يف  واال�شت�شاريني 

على  التعرف  للم�شت�شفى  زائر  لكل  يت�شنى  لكي 

كفاءاته الطبية، وميكن له اال�شتفادة منه اقت�شاديا 

ومهنيا. 

نقول وبكل �شراحة، لو مت تنفيذ هذا امل�شروع 

اإيجابية  انعكا�شات  بالطبع  له  �شيكون  بالفعل 

نف�شيات  وعلى  اأوال،  الطبي  الطاقم  معنويات  على 

فئات  خمتلف  وعلى  واأ�شرهم  املر�شى  ومعنويات 

املجتمع ثانيا، غري هذا وذاك اأنها من خالله ت�شتطيع 

و�شحية  طبية  خدمات  من  تقدمه  ما  حجم  اإبراز 

وتبيان  واالأجانب،  والوافدين  املواطنني  ملر�شى 

م�شت�شفياتها،  ال�شحية يف  والرعاية  العالج  جودة 

التي تفوق بن�شب متفاوتة اخلدمات الطبية املقدمة 

للمر�شى على م�شتوى مملكة البحرين. 

متنياتنا لكفاءاتنا الطبية والتمري�شية والفنية 

كما  والنجاح،  التوفيق  كل  م�شت�شفياتنا  جميع  يف 

هذا  تنفيذ  يف  بجد  التفكري  الوزارة  من  نتمنى 

امل�شروع بعد اإخ�شاعه للدرا�شة املعمقة.

�شلمان عبد�هلل

زر�عة �لأ�شنان طريقك لتعوي�ض �لأ�شنان �ملفقودة
يثار  االأ�شنان وما  زراعة  ن�شمع عن عمليات  ما  كثريا 

يجايف  وبع�شها  �شحيح  بع�شها  معلومات  من  حولها 

احلقيقة.. لذلك اأحببنا اأن نلقي ال�شوء واأن جنيب عن كثري 

من الت�شاوؤالت التي تتعلق بهذا املو�شوع.

املفقودة تنح�شر يف ثالث  االأ�شنان  اإن طرق تعوي�س 

طرق:

وزراعة  الثابتة  والرتكيبات  املتحركة  الرتكيبات 

االأ�شنان.

وتعد الزراعة هي الو�شيلة االأف�شل واالأحدث لتعوي�س 

املتحركة  الرتكيبات  عيوب  على  تغلبت  الأنها  االأ�شنان 

والثابتة. 

وقد بداأت فكرة زراعة االأ�شنان اأو غر�س ج�شم عظمي 

زمن  منذ  االأ�شنان  حمل  لتحل  الفك  عظم  داخل  معدين  اأو 

امل�شريني  عند  الطبية  الربديات  بع�س  اأن  حتى  طويل، 

احليوانات  بع�س  اأ�شنان  ا�شتخدام  عن  حتدثت  القدماء 

وزراعتها يف فك اآدمي.

منذ  بداأت  احلايل  ومفهومها  بفكرتها  الزراعة  لكن 

يف  اأ�شنان  زراعة  حالة  اأول  �شجلت  اإذ  عاما،   60 حوايل 

عام 1965م يف ال�شويد، حيث تقدم رجل �شويدي يدعى 

لدى  االأ�شنان  لزراعة  متطوع  كاأول  »غو�شتاالر�شن« 

بريمنارك  قام  عندها  برانيمارك«.  »اإنغفار  الربوفي�شور 

با�شتخدام طريقة دقيقة للغاية ابتكرها هو وفريقه البحثي 

لثة »الر�شن«  التيتانيوم يف  �شل�شلة من قطع  بزرع  وقام 

وبقيت موجودة يف لثته طوال حياته.

ال�شركات  وتعددت  االأ�شنان  زراعة  علم  تطور  وقد 

جتاوزت  حتى  العامل  حول  االأ�شنان  لغر�شات  املنتجة 

املائة �شركة. ومع وجود هذا الكم الكبري من �شركات انتاج 

زرعات االأ�شنان، فقد تفننت هذه ال�شركات يف اإتقان عملها 

تقييم  اأ�شا�شها  على  يتم  مهمة  معايري  هناك  واأ�شبحت 

الزرعات:

اأوال: مادة ت�شنيع الزرعة: اإذ ت�شنع الزرعات من مادة 

التيتانيوم وهو معدن نفي�س مقاوم للتاآكل.

يتم  حيث  الزرعة:  جل�شم  ال�شطحية  املعاجلة  ثانيا: 

تعري�س �شطح الزرعة لبع�س العوامل التي تزيد من قدرة 

التيتانيوم على االلتحام بعظم الفك فيما يعرف مب�شطلح 

.)osteointegration(

التي  املعدنية  الدعامات  �شواء  الزرعة  ت�شميم  ثالثا: 

ت�شبه الرباغي وتثبت يف العظم وتقابل اجلذور يف االأ�شنان 

يتم  الذي  العلوي   )abutment( اجلزء  اأو  الطبيعية، 

تركيبه فوق الدعامة ويقابل التاج يف االأ�شنان الطبيعية.

مكونات  وتوافر  واللوج�شتي  الفني  الدعم  رابعا: 

الزرعات  متابعة  من  املري�س  يتمكن  بحيث  عامليا  الزرعة 

اأي طبيب  العامل وعند  اأي دولة يف  املوجودة يف فمه يف 

زراعة اأ�شنان يف حال اإذا تعر�شت هذه الزرعات الأي خلل.

االأ�شنان ت�شلح الأغلب  اأن غر�شات  اأن نعلم  ومن املهم 

املري�س  دام  ما  ال�شكري  مر�شى  ذلك  يف  مبا  املر�شى 

وت�شتثنى  الدم.  يف  ال�شكري  ن�شبة  �شبط  على  حمافظا 

بع�س احلاالت التي ال نن�شح معها بزراعة االأ�شنان وهي: 

 Uncontrolled حاالت مر�شى ال�شكري غري املنتظمة 

.Diabetic Cases
حاالت ه�شا�شة ولني العظام.

بع�س حاالت املدخنني ال�شرهني اإذ يوؤثر النيكوتني على 

التئام العظم مع الزرعة.

مر�شى ال�شرطانات و�شعف املناعة.

املر�شى الذين ي�شربون امل�شروبات الكحولية واخلمور. 

ال�شن  تعوي�س  هي  االأ�شنان  لزراعة  ميزة  اأهم  ولعل 

املجاورة،  االأ�شنان  حك  اأو  برد  اإىل  احلاجة  دون  املفقود 

ولي�س كما هو احلال يف اجل�شور والرتكيبات الثابتة. 

زراعة  عيوب  بع�س  اإىل  االإ�شارة  من  اأي�شا  البد  لكن 

االأ�شنان، اإذ يقلق بع�س املر�شى من اأي خطوات جراحية، 

�شهولة  رغم  االأ�شنان  زراعة  من  يتخوفون  يجعلهم  ما 

املادية  الكلفة  ارتفاع  يكون  قد  كذلك  وب�شاطتها..  العملية 

�شلبية اأخرى من �شلبيات الزراعة. كما اأن الوقت املطلوب 

للزراعة ي�شكل اأحيانا عامل اإزعاج للمري�س، اإذ يتم غر�س 

الدعامة داخل عظام الفك ثم ينتظر املري�س فرتة ترتاوح 

بني من 3 اإىل 5 �شهور حتى يحدث التئام كامل للعظم مع 

الزرعة.. ثم يتم تركيب اجلزء العلوي ثم عمل تلبي�شة عليه 

اأ�شبوعني  ت�شتغرق  قد  التي  البور�شلني  اأو  الزيركون  من 

اأكرث  اأو  غر�شة  و�شع  االأ�شنان  طبيب  وي�شتطيع  تقريبا.. 

يف مرة واحدة ح�شب حالة املري�س وو�شعية عظام الفك.

لكن رغم هذه ال�شلبيات، اإال اأن زراعة االأ�شنان تظل هي 

الطريقة االأف�شل لتعوي�س االأ�شنان املفقودة.

د.�أحمد و�يل

�أخ�شائي زر�عة وجتميل �لأ�شنان 

ع�شو �جلمعية �لأملانية لزر�عة �لأ�شنان

زوجتي من مو�ليد

 �لبحرين ولي�ض لديها جن�شية

ال�شمو  انا�شد �شاحب  بحريني  مواطن  اأنا 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء لتح�شل زوجتي 

مولودة يف  اإنها  اإذ  البحرينية،  اجلن�شية  على 

البحرين منذ اأكرث من 30 عاما وال تعرف وطنا 

اأي جن�شية  لديها  ولي�س  البحرين  غري مملكة 

بحريني،  واأنا  مني  متزوجة  انها  كما  اخرى، 

الزوجة  متنح  به  املعمول  القانون  وبح�شب 

تاريخ  من  اأعوام  خم�شة  مرور  بعد  اجلن�شية 

الطلب، واالآن مر على طلبنا اأكرث من هذه املدة، 

ويف العام 2019 مت اإجراء مقابلة مع زوجتي 

يف اإدارة الهجرة واجلوازات ولكن مل نتلقَّ اأي 

�شيء بعد ذلك، واأنا كلي اأمل من �شموكم الكرمي 

اإ�شدار اأوامركم ال�شامية ملنح زوجتي اجلن�شية 

لتت�شرف بها، خ�شو�شا اأنها تواجه العديد من 

املعوقات يف خمتلف الدوائر احلكومية.

�لبيانات لدى �ملحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12160/pdf/INAF_20220724005804176.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/971198/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/971197/News.html


العدد:  6070

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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1210 جراحات في يونيو بزيادة ٪35 

 المستشفيات الحكومية تنفذ 2004
عمليات في 13 تخصصًا خالل شهرين

كشفت المستشفيات الحكومية عن إجراء 2004 عمليات 
جراحية في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا خالل ش��هري مايو 
ويونيو الماضيين، مش��يرة إلى أن مش��روع تشغيل غرف 
العمليات في الفترة المس��ائية وأيام الس��بت للعمليات 

االختيارية رفع معدل عدد العمليات إلى 172عملية.
وأوضحت أن ش��هر يونيو ش��هد إجراء 1210 عمليات أي 
بزيادة بلغت 35% عن ش��هر مايو الذي شهد إجراء 794 
عملي��ة، معتب��رًة أن القط��اع الصحي ركن أساس��ي من 
أركان التنمية في البحرين، مش��يرة إلى استمرار الجهود 
ف��ي صياغة إس��تراتيجيات تهدف إلى تطوي��ر الخدمات 
المتاح��ة بجمي��ع المستش��فيات الحكومي��ة، وال س��يما 
بمجمع الس��لمانية الطب��ي، الذي يعد أه��م مرفق طبي 

حكومي.

»الصحة العالمية«: »جدري القردة« حالة طوارئ عالمية
أعلن��ت منظمة الصح��ة العالمية، أم��س، »جدري 
الق��ردة« حالة ط��وارئ صحية عالمي��ة، وهو أعلى 
مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم ذلك بناء 

على توصيات لجنة الطوارئ.
وق��ال المدير الع��ام للمنظمة تي��دروس أدهانوم 
جيبريسوس، »نستطيع السيطرة على مرض جدري 
القردة الذي أصاب حتى اآلن حوالي 17 ألف شخص 

في 74 بلدًا ووقف انتش��اره باس��تخدام الوس��ائل 
المتاحة لدينا في الوقت الراهن«. 

وأض��اف »قررت إعالن حالة طوارئ صحية ذات بعد 
دول��ي بمواجهة هذا المرض«، موضحًا أن »الخطر 
في العال��م معتدل نس��بيًا باس��تثناء أوروبا حيث 
يعتبر مرتفعًا«. وأعلن مصدران أن حالة انقس��ام 
كانت تس��ود بين أعضاء فريق م��ن خبراء منظمة 

الصح��ة العالمي��ة. وس��جلت المراك��ز األمريكي��ة 
لمكافح��ة األم��راض والوقاي��ة منه��ا »س��ي دي 
س��ي« أكثر من 15300 إصابة بج��دري القرود في 
72 دول��ة، حتى 20 يوليو. واكُتش��فت الزيادة غير 
العادية في حاالت اإلصابة بجدري القرود في أوائل 
مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن 

الفيروس.

 السيسي في ذكرى 
 »23 يوليو«: 

قادرون على تخطي 
التحديات رغم 

الظروف المعاكسة

حميدان: 121 حادثًا عماليًا 
بالنصف األول وتوجيه 113 تنبيهًا

كش��ف وزير العمل، رئيس مجلس الس��المة والصحة المهنية، 
جمي��ل حميدان، ع��ن تس��جيل 121 حادثًا عمالي��ًا فقط خالل 
النصف األول من العام الجاري، بينما بلغت في ذات الفترة من 
الع��ام الماضي 123 حادثًا، مبينًا أن الوزارة وجهت 113 تنبيهًا 

للمنشآت إلزالة المخالفات تفاديًا لوقوع حوادث العمل.
ولفت إلى أن عدد إصابات العمل في ذات الفترة بلغ 46 إصابة، 
بينما تلقت الوزارة 12 بالغًا تتعلق بشكاوى خاصة باشتراطات 
الس��المة والصحة في مواقع العمل. وبلغ إجمالي عدد الزيارات 
لمواقع العم��ل حتى نهاية يونيو الماض��ي 395 زيارة، بزيادة 

عن العام الماضي الذي شهد 332 زيارة.

 »الحواج«: توظيف
1000 بحريني بنهاية 2023

أك��د رئيس مجل��س إدارة مجموع��ة الحواج ج��واد الحواج أن 
المجموع��ة تعتزم توظي��ف 1000 بحريني حت��ى نهاية عام 
2023، م��ع اس��تمرار خططه��ا ف��ي التوظيف. وأك��د الحواج 
خ��الل المجلس األس��بوعي لمحافظة المح��رق أن المجموعة 
في طليعة الش��ركات التي قام��ت ببحرنة الوظائف، من خالل 
وضع خطط مدروسة لدعم هذا التوجه. وعبر محافظ المحرق 
سلمان بن هندي عن شكره لمجموعة الحواج لدعمها للشباب 
البحريني، مش��يدًا بالخطوة المباركة التي أعلنت عنها شركة 
نفط البحرين »بابكو« والتي تسعى من خاللها لتوظيف 856 
م��ن الكوادر الوطنية بدءًا من الع��ام الجاري حتى عام 2026، 

وصواًل إلى نسبة بحرنة بواقع %90.

إحالة 20 منشأة إلى النيابة بالنصف األول.. »الصناعة«:

 تحصيل 121 ألف دينار واسترداد
12 ألفًا للمستهلكين أصحاب الشكاوى

أكد الوكيل المس��اعد للتجارة المحلي��ة والخارجية بوزارة 
الصناعة والتجارة الش��يخ حمد بن س��لمان آل خليفة، أن 
اإلدارة س��اهمت ف��ي ح��ل ومعالجة الكثير من الش��كاوى 
خ��الل النصف األول م��ن العام الحالي، حي��ث تم تحصيل 
121711 دينارًا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى 
نظي��ر اس��ترداد ثمن الس��لع أو الخدمات، ف��ي حين ُتقدر 
إجمالي قيمة الس��لع المس��تبدلة ب�11970 دين��ارًا، وفق 
المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 

.2012

وأضاف، أن إجمالي عدد الش��كاوى التي استلمتها اإلدارة 
بلغ��ت 2772 ش��كوى، بزيادة 20% ع��ن النصف األول من 
الع��ام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الش��كاوى 
الواردة لإلدارة وديًا. وأوضح أن المؤش��رات تبين أن %76 
من الش��كاوى تم حلها خالل فت��رة ال تتجاوز 5 أيام عمل، 
في حين بلغت نس��بة الش��كاوى التي ت��م حلها خالل 10 
أيام عمل ب�10%، وتطلبت بعض الش��كاوى ذات الطبيعة 
الخاص��ة مث��ل ش��كاوى األث��اث المركب��ات وغيره��ا من 

 الشيخ حمد بن سلمان آل خليفةالقطاعات فترة أطول للمتابعة.

»حماية المستهلك« تسلمت 2772 شكوى في 6 أشهر بزيادة ٪20

 ارتفاع معدل العمليات
 إلى 172 بعد تشغيل

الفترة المسائية وأيام السبت 

 تحقيق: »حزب اهلل« وراء
هجمات األرجنتين في التسعينيات

أكد تحقيق أجراه الموساد أن الهجومين اإلرهابيين على أهداف 
إس��رائيلية ويهودي��ة في بوينس آيريس خالل التس��عينيات، 

نفذهما تنظيم »حزب اهلل« اللبناني.
واس��تهدف الهجوم األول تفجير الس��فارة اإلسرائيلية وأسفر 
ع��ن مقتل 29 ش��خصًا ع��ام 1992، فيما اس��تهدف الهجوم 
الثاني، مركز الجالية اليهودية عام 1994، وأس��فر عن مقتل 
85 ش��خصًا. وأفاد تحقيق الموس��اد بأن التفجيرين نفذهما 
»حزب اهلل« ردًا على العمليات اإلسرائيلية ضد الميليشيات في 
لبنان، مؤكدًا أن »حزب اهلل« اس��تخدم البنى التحتية الس��رية 
التي شيدت على مدار سنوات في بوينس آيريس ومواقع أخرى 

في أمريكا الجنوبية للتخطيط للهجمات.

 سوق الذهب يفقد
بريقه رغم انخفاض األسعار

عباس المغني «

أكد أصحاب محالت ذهب، ضعفًا 
ف��ي الطل��ب، عل��ى الرغ��م من 
انخفاض أسعار الذهب البحريني 
لتص��ل إلى نح��و 18.500 دينار 
للغ��رام مقارن��ة م��ع 20 دينارًا 
بداي��ة الع��ام. وق��ال تج��ار، إن 
س��بب ضعف الطلب يع��ود إلى 
عدم وجود مناسبات واحتفاالت 
إل��ى جان��ب موجة الح��ر التي ال 
تس��اعد األس��ر عل��ى التس��وق، 
وكذلك سفر الكثير من العوائل 

إلى الخارج. 

 عباس شيرازي لـ                 : سعادتي 
في انتمائي لعائلة تجارية متماسكة

محمد رشاد «

ق��ال المدي��ر التنفي��ذي لمرك��ز البحرين للمجوه��رات وش��ركة بهبهاني 
وإخوانه رجل األعمال عباس ش��يرازي إن »الفضل فى عشقه للتجارة يعود 
لوال��ده وأعمام��ه حيث زرعوا فيه وأخوت��ه وأبناء عمومت��ه الرؤية العامة 
واإلس��تراتيجية التجارية للش��ركة، وبس��ببهم دخلوا الحي��اة االجتماعية 
والتجارية فى البحرين من أوسع أبوابها«. وأكد في حوار مع »الوطن«، سرد 
فيه مس��يرته أن »س��عادته تكمن في انتمائه لعائلة تجارية متماسكة 

تؤمن بأن المبادئ والقيم قاعدة للنجاح«.
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1210 جراحات في يونيو بزيادة ٪35 

 المستشفيات الحكومية تنفذ 2004
عمليات في 13 تخصصًا خالل شهرين

كشفت المستشفيات الحكومية عن إجراء 2004 عمليات 
جراحية في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا خالل ش��هري مايو 
ويونيو الماضيين، مش��يرة إلى أن مش��روع تشغيل غرف 
العمليات في الفترة المس��ائية وأيام الس��بت للعمليات 

االختيارية رفع معدل عدد العمليات إلى 172عملية.
وأوضحت أن ش��هر يونيو ش��هد إجراء 1210 عمليات أي 
بزيادة بلغت 35% عن ش��هر مايو الذي شهد إجراء 794 
عملي��ة، معتب��رًة أن القط��اع الصحي ركن أساس��ي من 
أركان التنمية في البحرين، مش��يرة إلى استمرار الجهود 
ف��ي صياغة إس��تراتيجيات تهدف إلى تطوي��ر الخدمات 
المتاح��ة بجمي��ع المستش��فيات الحكومي��ة، وال س��يما 
بمجمع الس��لمانية الطب��ي، الذي يعد أه��م مرفق طبي 

حكومي.

»الصحة العالمية«: »جدري القردة« حالة طوارئ عالمية
أعلن��ت منظمة الصح��ة العالمية، أم��س، »جدري 
الق��ردة« حالة ط��وارئ صحية عالمي��ة، وهو أعلى 
مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم ذلك بناء 

على توصيات لجنة الطوارئ.
وق��ال المدير الع��ام للمنظمة تي��دروس أدهانوم 
جيبريسوس، »نستطيع السيطرة على مرض جدري 
القردة الذي أصاب حتى اآلن حوالي 17 ألف شخص 

في 74 بلدًا ووقف انتش��اره باس��تخدام الوس��ائل 
المتاحة لدينا في الوقت الراهن«. 

وأض��اف »قررت إعالن حالة طوارئ صحية ذات بعد 
دول��ي بمواجهة هذا المرض«، موضحًا أن »الخطر 
في العال��م معتدل نس��بيًا باس��تثناء أوروبا حيث 
يعتبر مرتفعًا«. وأعلن مصدران أن حالة انقس��ام 
كانت تس��ود بين أعضاء فريق م��ن خبراء منظمة 

الصح��ة العالمي��ة. وس��جلت المراك��ز األمريكي��ة 
لمكافح��ة األم��راض والوقاي��ة منه��ا »س��ي دي 
س��ي« أكثر من 15300 إصابة بج��دري القرود في 
72 دول��ة، حتى 20 يوليو. واكُتش��فت الزيادة غير 
العادية في حاالت اإلصابة بجدري القرود في أوائل 
مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن 

الفيروس.

 السيسي في ذكرى 
 »23 يوليو«: 

قادرون على تخطي 
التحديات رغم 

الظروف المعاكسة

حميدان: 121 حادثًا عماليًا 
بالنصف األول وتوجيه 113 تنبيهًا

كش��ف وزير العمل، رئيس مجلس الس��المة والصحة المهنية، 
جمي��ل حميدان، ع��ن تس��جيل 121 حادثًا عمالي��ًا فقط خالل 
النصف األول من العام الجاري، بينما بلغت في ذات الفترة من 
الع��ام الماضي 123 حادثًا، مبينًا أن الوزارة وجهت 113 تنبيهًا 

للمنشآت إلزالة المخالفات تفاديًا لوقوع حوادث العمل.
ولفت إلى أن عدد إصابات العمل في ذات الفترة بلغ 46 إصابة، 
بينما تلقت الوزارة 12 بالغًا تتعلق بشكاوى خاصة باشتراطات 
الس��المة والصحة في مواقع العمل. وبلغ إجمالي عدد الزيارات 
لمواقع العم��ل حتى نهاية يونيو الماض��ي 395 زيارة، بزيادة 

عن العام الماضي الذي شهد 332 زيارة.

 »الحواج«: توظيف
1000 بحريني بنهاية 2023

أك��د رئيس مجل��س إدارة مجموع��ة الحواج ج��واد الحواج أن 
المجموع��ة تعتزم توظي��ف 1000 بحريني حت��ى نهاية عام 
2023، م��ع اس��تمرار خططه��ا ف��ي التوظيف. وأك��د الحواج 
خ��الل المجلس األس��بوعي لمحافظة المح��رق أن المجموعة 
في طليعة الش��ركات التي قام��ت ببحرنة الوظائف، من خالل 
وضع خطط مدروسة لدعم هذا التوجه. وعبر محافظ المحرق 
سلمان بن هندي عن شكره لمجموعة الحواج لدعمها للشباب 
البحريني، مش��يدًا بالخطوة المباركة التي أعلنت عنها شركة 
نفط البحرين »بابكو« والتي تسعى من خاللها لتوظيف 856 
م��ن الكوادر الوطنية بدءًا من الع��ام الجاري حتى عام 2026، 

وصواًل إلى نسبة بحرنة بواقع %90.

إحالة 20 منشأة إلى النيابة بالنصف األول.. »الصناعة«:

 تحصيل 121 ألف دينار واسترداد
12 ألفًا للمستهلكين أصحاب الشكاوى

أكد الوكيل المس��اعد للتجارة المحلي��ة والخارجية بوزارة 
الصناعة والتجارة الش��يخ حمد بن س��لمان آل خليفة، أن 
اإلدارة س��اهمت ف��ي ح��ل ومعالجة الكثير من الش��كاوى 
خ��الل النصف األول م��ن العام الحالي، حي��ث تم تحصيل 
121711 دينارًا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى 
نظي��ر اس��ترداد ثمن الس��لع أو الخدمات، ف��ي حين ُتقدر 
إجمالي قيمة الس��لع المس��تبدلة ب�11970 دين��ارًا، وفق 
المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 

.2012

وأضاف، أن إجمالي عدد الش��كاوى التي استلمتها اإلدارة 
بلغ��ت 2772 ش��كوى، بزيادة 20% ع��ن النصف األول من 
الع��ام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الش��كاوى 
الواردة لإلدارة وديًا. وأوضح أن المؤش��رات تبين أن %76 
من الش��كاوى تم حلها خالل فت��رة ال تتجاوز 5 أيام عمل، 
في حين بلغت نس��بة الش��كاوى التي ت��م حلها خالل 10 
أيام عمل ب�10%، وتطلبت بعض الش��كاوى ذات الطبيعة 
الخاص��ة مث��ل ش��كاوى األث��اث المركب��ات وغيره��ا من 

 الشيخ حمد بن سلمان آل خليفةالقطاعات فترة أطول للمتابعة.

»حماية المستهلك« تسلمت 2772 شكوى في 6 أشهر بزيادة ٪20

 ارتفاع معدل العمليات
 إلى 172 بعد تشغيل

الفترة المسائية وأيام السبت 

 تحقيق: »حزب اهلل« وراء
هجمات األرجنتين في التسعينيات

أكد تحقيق أجراه الموساد أن الهجومين اإلرهابيين على أهداف 
إس��رائيلية ويهودي��ة في بوينس آيريس خالل التس��عينيات، 

نفذهما تنظيم »حزب اهلل« اللبناني.
واس��تهدف الهجوم األول تفجير الس��فارة اإلسرائيلية وأسفر 
ع��ن مقتل 29 ش��خصًا ع��ام 1992، فيما اس��تهدف الهجوم 
الثاني، مركز الجالية اليهودية عام 1994، وأس��فر عن مقتل 
85 ش��خصًا. وأفاد تحقيق الموس��اد بأن التفجيرين نفذهما 
»حزب اهلل« ردًا على العمليات اإلسرائيلية ضد الميليشيات في 
لبنان، مؤكدًا أن »حزب اهلل« اس��تخدم البنى التحتية الس��رية 
التي شيدت على مدار سنوات في بوينس آيريس ومواقع أخرى 

في أمريكا الجنوبية للتخطيط للهجمات.

 سوق الذهب يفقد
بريقه رغم انخفاض األسعار

عباس المغني «

أكد أصحاب محالت ذهب، ضعفًا 
ف��ي الطل��ب، عل��ى الرغ��م من 
انخفاض أسعار الذهب البحريني 
لتص��ل إلى نح��و 18.500 دينار 
للغ��رام مقارن��ة م��ع 20 دينارًا 
بداي��ة الع��ام. وق��ال تج��ار، إن 
س��بب ضعف الطلب يع��ود إلى 
عدم وجود مناسبات واحتفاالت 
إل��ى جان��ب موجة الح��ر التي ال 
تس��اعد األس��ر عل��ى التس��وق، 
وكذلك سفر الكثير من العوائل 

إلى الخارج. 

 عباس شيرازي لـ                 : سعادتي 
في انتمائي لعائلة تجارية متماسكة

محمد رشاد «

ق��ال المدي��ر التنفي��ذي لمرك��ز البحرين للمجوه��رات وش��ركة بهبهاني 
وإخوانه رجل األعمال عباس ش��يرازي إن »الفضل فى عشقه للتجارة يعود 
لوال��ده وأعمام��ه حيث زرعوا فيه وأخوت��ه وأبناء عمومت��ه الرؤية العامة 
واإلس��تراتيجية التجارية للش��ركة، وبس��ببهم دخلوا الحي��اة االجتماعية 
والتجارية فى البحرين من أوسع أبوابها«. وأكد في حوار مع »الوطن«، سرد 
فيه مس��يرته أن »س��عادته تكمن في انتمائه لعائلة تجارية متماسكة 

تؤمن بأن المبادئ والقيم قاعدة للنجاح«.

16 

04 

06 

17 

15 

05 

07 

18 

06 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/24/watan-20220724.pdf?1658640911
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/1017315
https://alwatannews.net/article/1016131


العدد:  6070

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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مريم بوجيري «

طلبت الحكوم��ة من النواب، إع��ادة النظر 
في مش��روع بقانون يه��دف لدعم برنامج 
»فرص« لتدري��ب الش��باب البحريني على 
رأس العم��ل م��ن فائ��ض أموال حس��اب 
التأمي��ن ضد التعطل، على أال يتجاوز مبلغ 

الدعم 20 مليون دينار كحد أقصى.
وب��ررت الحكوم��ة، ب��أن الغاي��ة المرج��و 
تحقيقها م��ن االقتراح بقان��ون متوافرة، 
حي��ث بلغ ع��دد برام��ج التدري��ب المهني 
الت��ي يوفره��ا ويموله��ا صن��دوق العمل 
»تمكين« أكثر م��ن 450 برنامجًا تدريبيًا، 
استفاد منها اآلالف من الباحثين عن عمل 
المس��جلين لدى وزارة العمل، في حين قام 
»تمكين« بإعطاء الفرصة ألكثر من 1450 
مواطن��ًا بحرينيًا خالل الس��نوات الس��ابقة 
بتدريبه��م على رأس العم��ل في 15 جهة 
داخل وخ��ارج البحرين ولم��دة تصل إلى 5 
س��نوات لكل متدرب بميزانية تجاوزت 29 

مليون دينار.
وبالتال��ي ف��إن »تمكين«، يق��وم بتمويل 
عم��ل  ع��ن  للباحثي��ن  التدري��ب  برام��ج 
المس��جلين لدى وزارة العم��ل وللعاملين 
بما ال وج��ه معه للتعدي��ل المقترح الذي 

اشتمل عليه االقتراح بقانون النيابي.
وأوضحت، أن مش��روع القانون يتعارض مع 
جوهر نظام التأمين ضد التعطل وأغراضه، 

وبالتال��ي ف��إن تخصيص مبال��غ مالية من 
حساب التأمين ضد التعطل من أجل تقديم 
منح وفرص تدريبية للش��باب البحريني في 
الشركات والمؤسسات يتعارض مع مفهوم 

نظ��ام التعطل واس��تخدامات حس��ابه وال 
يدخل ضمن أغراضه.

ويقوم نظ��ام التأمي��ن االجتماع��ي، على 
الدراس��ات االكتواري��ة الت��ي تح��دد درجة 

احتم��ال تحق��ق الخط��ر وتحدي��د مصادر 
التموي��ل والمزاي��ا الت��ي يوفره��ا النظام 
وأي تعديل يتطلب إجراء دراس��ة اكتوارية 
أخرى م��ا يترتب عليه زيادة في مصروفات 

صن��دوق التعط��ل وإضفاء أعب��اء جديدة، 
إل��ى جانب اإلض��رار بحقوق المس��تفيدين 
أنفس��هم م��ن النظ��ام عل��ى نح��و يؤدي 
باخت��الل ت��وازن الصندوق وع��دم ضمان 
وجود دخ��ل دوري يفي بمتطلب��ات الحياة 
الكريم��ة للمس��تفيدين م��ن أحكامه عند 

حدوث خطر التعطل.
وأضاف��ت الحكوم��ة، أن مدخ��رات حس��اب 
التأمي��ن ض��د التعطل تس��اهم م��ن خالل 
لحماي��ة  ته��دف  الت��ي  الدع��م  مش��اريع 
المواطني��ن العاملين ف��ي القطاعين العام 
والخ��اص من خطر التعطل ف��ي ظل األزمة 
الحالية، بما ال وج��ه معه لزيادة مصروفات 
الحس��اب على النحو الذي يتضمنه مش��روع 
القان��ون في ظ��ل األزمة المالي��ة العالمية 
زي��ادة  الحالي��ة، وه��و م��ا يترت��ب علي��ه 
األعب��اء المالية للصن��دوق واإلضرار بحقوق 
المستفيدين أنفسهم من النظام، على نحو 
يؤدي حتمًا لإلخالل بتوازن صندوق التأمين 
ض��د التعطل وع��دم كفاية م��وارده للوفاء 
بالتزاماته تجاه المس��تفيدين من النظام، 
ومن ثم ع��دم ضمان وجود دخل دوري يفي 
بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من 

أحكامه عند حدوث خطر التعطل.
وطالب��ت، بدم��ج مقترحي بقان��ون آخرين 
يصبان في ذات الهدف من مشروع القانون 
المذك��ور، ليتس��نى مناقش��تهما من كل 
الزوايا واألخذ في شأنهما بكل االعتبارات.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

التعديالت تتطلب إعادة إجراء دراسة اكتوارية لدعم البرنامج

مشروع القانون يتعارض مع نظام التأمين ضد التعطل 
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طلبت إعادة النظر في مشروع قانون يمول »فرص« من صندوق التعطل

 الحكومة: 29 مليون دينار لتدريب 
البحرينيين على رأس العمل خالل 5 سنوات

 مراجعة المعايير واالشتراطات 
النهائية العتماد عالي مدينة صحية

عق��دت اللجنة العلي��ا للم��دن الصحية اجتماعه��ا الدوري 
برئاس��ة محاف��ظ المحافظ��ة الش��مالية عل��ي العصفور، 
لمراجعة المعايير واالش��تراطات النهائية قبل موعد لقاء 
خبيرة منظمة الصحة العالمية العتماد عالي مدينة صحية.
وأك��د المحاف��ظ أهمية وض��ع خطة عم��ل للمطابقة بين 
التقري��ر النظ��ري والزي��ارة الميداني��ة للخبيرة أثن��اء فترة 
الزيارة المتوقعة في منتصف شهر سبتمبر القادم، مشيدًا 
بالتقري��ر الذي ص��در من منس��ق برنامج الم��دن الصحية 
الذي أشار إلى تنفيذ أكثر من 90% من معايير واشتراطات 
االعتماد وتعاون المجتمع المدن��ي والقطاعات الحكومية 
المختلف��ة في ترس��يخ المنظومة الش��املة العتماد عالي 
مدين��ة صحي��ة، باإلضافة إلى إح��داث الوع��ي المجتمعي 
لتعزيز نظ��ام الصحة األولية في التص��دي لجائحة كورونا 

واألمراض المعدية.

ارتفاع عدد العمليات بـ»السلمانية الطبي« إلى 35٪ في يونيو

 المستشفيات الحكومية تنفذ 2004 
عمليات جراحية في 13 تخصصًا خالل شهرين

كش��فت المستش��فيات الحكومي��ة ع��ن إج��راء 2004 
عملي��ات جراحية ف��ي 13 تخصصًا طبي��ًا مختلفًا خالل 
ش��هري مايو ويونيو الماضيين، مش��يرة إلى أن مشروع 
تش��غيل غ��رف العمليات في الفت��رة المس��ائية وأيام 
الس��بت للعمليات االختيارية ساهم في رفع معدل عدد 
العمليات إلى ما يعادل 172عملية، تماشيًا مع الخطط 
واإلس��تراتيجيات الموضوع��ة في س��بيل تحقيق جودة 
الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين وصواًل إلى 

بيئة صحية مستدامة.
وأوضحت أن شهر يونيو، شهد إجراء نحو 1210 عمليات 

أي بزيادة بلغت 35% عن ش��هر مايو الذي ش��هد إجراء 
794 عملي��ة، معتبرًة أن القطاع الصحي ركن أساس��ي 
م��ن أركان التنمي��ة في مملك��ة البحري��ن، وأن تطوير 
ج��ودة الخدمات الصحية المقدم��ة خريطة عمل تخطو 
عليها المستش��فيات الحكومية، بما يحقق االس��تدامة 
في توفير بيئة صحية تقدم لجميع أفراد المجتمع أعلى 
مقايي��س الخدمات الصحي��ة العالمي��ة، ويحافظ على 

ريادتها واستمرارها في التطور النوعي والمستدام. 
وأش��ارت إلى استمرار جهودها في صياغة إستراتيجيات 
بجمي��ع  المتاح��ة  الخدم��ات  تطوي��ر  إل��ى  ته��دف 

المستش��فيات الحكومية، وال س��يما بمجمع السلمانية 
الطبي، الذي يعد أهم مرفق طبي حكومي.

وبين��ت أن انخفاض قائمة انتظ��ار العمليات الجراحية 
بالمجم��ع يأت��ي نتيجة آللي��ة محددة ت��م وضعها إلى 
جان��ب جه��ود كاف��ة األقس��ام وطواقم العم��ل بغرف 
العمليات والخدمات المساندة، باإلضافة إلى استحداث 
مش��اريع جدي��دة م��ن أبرزه��ا مش��روع تش��غيل غرف 
العمليات االختيارية في الفترة المس��ائية وأيام السبت 
لضمان سير الخدمات بما يعزز جودة خدمة المواطنين 

والمقيمين. 

وذكرت المستش��فيات الحكومية أن مش��روع تش��غيل 
غ��رف العملي��ات االختياري��ة بالفترة المس��ائية وأيام 
الس��بت الذي ت��م البدء ف��ي مرحلته األول��ى بمنتصف 
يوني��و 2022، يعتب��ر ضم��ن برام��ج ومش��اريع ع��دة 
مس��تحدثة بمجمع السلمانية الطبي، والتي من شأنها 
تطوي��ر الخدمات الصحي��ة بما يخدم مرت��ادي المجمع 
من مواطنين ومقيمين بأفضل جودة وس��رعة ممكنة، 
ويش��مل المش��روع في مرحلته األولى الجراحة العامة، 
وجراحة العظام، وجراحة النساء والوالدة، باإلضافة إلى 

تخصص األنف واألذن والحنجرة.

مريم بوجيري «

طلبت الحكوم��ة من النواب، إع��ادة النظر 
في مش��روع بقانون يه��دف لدعم برنامج 
»فرص« لتدري��ب الش��باب البحريني على 
رأس العم��ل م��ن فائ��ض أموال حس��اب 
التأمي��ن ضد التعطل، على أال يتجاوز مبلغ 

الدعم 20 مليون دينار كحد أقصى.
وب��ررت الحكوم��ة، ب��أن الغاي��ة المرج��و 
تحقيقها م��ن االقتراح بقان��ون متوافرة، 
حي��ث بلغ ع��دد برام��ج التدري��ب المهني 
الت��ي يوفره��ا ويموله��ا صن��دوق العمل 
»تمكين« أكثر م��ن 450 برنامجًا تدريبيًا، 
استفاد منها اآلالف من الباحثين عن عمل 
المس��جلين لدى وزارة العمل، في حين قام 
»تمكين« بإعطاء الفرصة ألكثر من 1450 
مواطن��ًا بحرينيًا خالل الس��نوات الس��ابقة 
بتدريبه��م على رأس العم��ل في 15 جهة 
داخل وخ��ارج البحرين ولم��دة تصل إلى 5 
س��نوات لكل متدرب بميزانية تجاوزت 29 

مليون دينار.
وبالتال��ي ف��إن »تمكين«، يق��وم بتمويل 
عم��ل  ع��ن  للباحثي��ن  التدري��ب  برام��ج 
المس��جلين لدى وزارة العم��ل وللعاملين 
بما ال وج��ه معه للتعدي��ل المقترح الذي 

اشتمل عليه االقتراح بقانون النيابي.
وأوضحت، أن مش��روع القانون يتعارض مع 
جوهر نظام التأمين ضد التعطل وأغراضه، 

وبالتال��ي ف��إن تخصيص مبال��غ مالية من 
حساب التأمين ضد التعطل من أجل تقديم 
منح وفرص تدريبية للش��باب البحريني في 
الشركات والمؤسسات يتعارض مع مفهوم 

نظ��ام التعطل واس��تخدامات حس��ابه وال 
يدخل ضمن أغراضه.

ويقوم نظ��ام التأمي��ن االجتماع��ي، على 
الدراس��ات االكتواري��ة الت��ي تح��دد درجة 

احتم��ال تحق��ق الخط��ر وتحدي��د مصادر 
التموي��ل والمزاي��ا الت��ي يوفره��ا النظام 
وأي تعديل يتطلب إجراء دراس��ة اكتوارية 
أخرى م��ا يترتب عليه زيادة في مصروفات 

صن��دوق التعط��ل وإضفاء أعب��اء جديدة، 
إل��ى جانب اإلض��رار بحقوق المس��تفيدين 
أنفس��هم م��ن النظ��ام عل��ى نح��و يؤدي 
باخت��الل ت��وازن الصندوق وع��دم ضمان 
وجود دخ��ل دوري يفي بمتطلب��ات الحياة 
الكريم��ة للمس��تفيدين م��ن أحكامه عند 

حدوث خطر التعطل.
وأضاف��ت الحكوم��ة، أن مدخ��رات حس��اب 
التأمي��ن ض��د التعطل تس��اهم م��ن خالل 
لحماي��ة  ته��دف  الت��ي  الدع��م  مش��اريع 
المواطني��ن العاملين ف��ي القطاعين العام 
والخ��اص من خطر التعطل ف��ي ظل األزمة 
الحالية، بما ال وج��ه معه لزيادة مصروفات 
الحس��اب على النحو الذي يتضمنه مش��روع 
القان��ون في ظ��ل األزمة المالي��ة العالمية 
زي��ادة  الحالي��ة، وه��و م��ا يترت��ب علي��ه 
األعب��اء المالية للصن��دوق واإلضرار بحقوق 
المستفيدين أنفسهم من النظام، على نحو 
يؤدي حتمًا لإلخالل بتوازن صندوق التأمين 
ض��د التعطل وع��دم كفاية م��وارده للوفاء 
بالتزاماته تجاه المس��تفيدين من النظام، 
ومن ثم ع��دم ضمان وجود دخل دوري يفي 
بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من 

أحكامه عند حدوث خطر التعطل.
وطالب��ت، بدم��ج مقترحي بقان��ون آخرين 
يصبان في ذات الهدف من مشروع القانون 
المذك��ور، ليتس��نى مناقش��تهما من كل 
الزوايا واألخذ في شأنهما بكل االعتبارات.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

التعديالت تتطلب إعادة إجراء دراسة اكتوارية لدعم البرنامج

مشروع القانون يتعارض مع نظام التأمين ضد التعطل 
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طلبت إعادة النظر في مشروع قانون يمول »فرص« من صندوق التعطل

 الحكومة: 29 مليون دينار لتدريب 
البحرينيين على رأس العمل خالل 5 سنوات

 مراجعة المعايير واالشتراطات 
النهائية العتماد عالي مدينة صحية

عق��دت اللجنة العلي��ا للم��دن الصحية اجتماعه��ا الدوري 
برئاس��ة محاف��ظ المحافظ��ة الش��مالية عل��ي العصفور، 
لمراجعة المعايير واالش��تراطات النهائية قبل موعد لقاء 
خبيرة منظمة الصحة العالمية العتماد عالي مدينة صحية.
وأك��د المحاف��ظ أهمية وض��ع خطة عم��ل للمطابقة بين 
التقري��ر النظ��ري والزي��ارة الميداني��ة للخبيرة أثن��اء فترة 
الزيارة المتوقعة في منتصف شهر سبتمبر القادم، مشيدًا 
بالتقري��ر الذي ص��در من منس��ق برنامج الم��دن الصحية 
الذي أشار إلى تنفيذ أكثر من 90% من معايير واشتراطات 
االعتماد وتعاون المجتمع المدن��ي والقطاعات الحكومية 
المختلف��ة في ترس��يخ المنظومة الش��املة العتماد عالي 
مدين��ة صحي��ة، باإلضافة إلى إح��داث الوع��ي المجتمعي 
لتعزيز نظ��ام الصحة األولية في التص��دي لجائحة كورونا 

واألمراض المعدية.

ارتفاع عدد العمليات بـ»السلمانية الطبي« إلى 35٪ في يونيو

 المستشفيات الحكومية تنفذ 2004 
عمليات جراحية في 13 تخصصًا خالل شهرين

كش��فت المستش��فيات الحكومي��ة ع��ن إج��راء 2004 
عملي��ات جراحية ف��ي 13 تخصصًا طبي��ًا مختلفًا خالل 
ش��هري مايو ويونيو الماضيين، مش��يرة إلى أن مشروع 
تش��غيل غ��رف العمليات في الفت��رة المس��ائية وأيام 
الس��بت للعمليات االختيارية ساهم في رفع معدل عدد 
العمليات إلى ما يعادل 172عملية، تماشيًا مع الخطط 
واإلس��تراتيجيات الموضوع��ة في س��بيل تحقيق جودة 
الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين وصواًل إلى 

بيئة صحية مستدامة.
وأوضحت أن شهر يونيو، شهد إجراء نحو 1210 عمليات 

أي بزيادة بلغت 35% عن ش��هر مايو الذي ش��هد إجراء 
794 عملي��ة، معتبرًة أن القطاع الصحي ركن أساس��ي 
م��ن أركان التنمي��ة في مملك��ة البحري��ن، وأن تطوير 
ج��ودة الخدمات الصحية المقدم��ة خريطة عمل تخطو 
عليها المستش��فيات الحكومية، بما يحقق االس��تدامة 
في توفير بيئة صحية تقدم لجميع أفراد المجتمع أعلى 
مقايي��س الخدمات الصحي��ة العالمي��ة، ويحافظ على 

ريادتها واستمرارها في التطور النوعي والمستدام. 
وأش��ارت إلى استمرار جهودها في صياغة إستراتيجيات 
بجمي��ع  المتاح��ة  الخدم��ات  تطوي��ر  إل��ى  ته��دف 

المستش��فيات الحكومية، وال س��يما بمجمع السلمانية 
الطبي، الذي يعد أهم مرفق طبي حكومي.

وبين��ت أن انخفاض قائمة انتظ��ار العمليات الجراحية 
بالمجم��ع يأت��ي نتيجة آللي��ة محددة ت��م وضعها إلى 
جان��ب جه��ود كاف��ة األقس��ام وطواقم العم��ل بغرف 
العمليات والخدمات المساندة، باإلضافة إلى استحداث 
مش��اريع جدي��دة م��ن أبرزه��ا مش��روع تش��غيل غرف 
العمليات االختيارية في الفترة المس��ائية وأيام السبت 
لضمان سير الخدمات بما يعزز جودة خدمة المواطنين 

والمقيمين. 

وذكرت المستش��فيات الحكومية أن مش��روع تش��غيل 
غ��رف العملي��ات االختياري��ة بالفترة المس��ائية وأيام 
الس��بت الذي ت��م البدء ف��ي مرحلته األول��ى بمنتصف 
يوني��و 2022، يعتب��ر ضم��ن برام��ج ومش��اريع ع��دة 
مس��تحدثة بمجمع السلمانية الطبي، والتي من شأنها 
تطوي��ر الخدمات الصحي��ة بما يخدم مرت��ادي المجمع 
من مواطنين ومقيمين بأفضل جودة وس��رعة ممكنة، 
ويش��مل المش��روع في مرحلته األولى الجراحة العامة، 
وجراحة العظام، وجراحة النساء والوالدة، باإلضافة إلى 

تخصص األنف واألذن والحنجرة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - األوقاف السنية

ضمـــن إطـــار خطـــة مجلـــس األوقـــاف 
الســـنية التنمويـــة والخدميـــة؛ لتوفير 
المرافق االجتماعيـــة في كافة مناطق 
ومحافظات مملكة البحرين، وتماشـــيا 
مـــع التوســـع العمرانـــي الـــذي تشـــهده 
المملكة، وضع رئيس مجلس األوقاف 
الســـنية الشـــيخ راشـــد الهاجـــري حجر 
أســـاس بناء “صالة عادل سلمان كانو” 

بمنطقة البوكوارة بالرفاع.
وأكـــد رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
مضي مجلس اإلدارة قدمًا في اإلسهام 
في المســـيرة التنمويـــة وتحقيق رؤى 
ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، من خـــالل تنفيذ 

تلك المشاريع التنموية والخدمية.
وأثنـــى الشـــيخ راشـــد علـــى المحســـن 
لتكفلـــه ببناء هـــذا المشـــروع الخدمي 

المبـــارك، ســـائال هللا له األجـــر والثواب 
وأن يمـــد في عمـــره بالخيـــر والطاعة، 
موجهـــًا شـــكره لـــكل مـــن ســـاهم فـــي 

تأسيس هذه المشروع المبارك.
وقـــد شـــارك فـــي وضع حجر األســـاس 
عبدهللا المعيلي رئيس قســـم الهندسة 
الســـنية،  األوقـــاف  بـــإدارة  والصيانـــة 
ومحمد الفاو من المحافظة الجنوبية، 

ويوسف المحميد. 
يذكر أن مســـاحة البناء تبلغ نحو 485 
متـــرا مربعـــا علـــى مســـاحة أرض تبلغ 
1560 متـــرا مربعا ويحتوي على قاعة 
باإلضافـــة  وبهـــو  للمناســـبات  رئيســـة 
إلـــى المرافق الخدميـــة مكتب، مطبخ، 
وبطاقـــة  ومخـــزن،  الميـــاه  دورات 
اســـتيعابية تبلـــغ 120 شـــخصا، حيـــث 
القاطنـــون  المشـــروع  هـــذا  ســـيخدم 
فـــي هذه المنطقة التي تشـــهد توســـعا 

ملحوًظا.

رئيس “السنية” يضع حجر أساس لـ“صالة عادل سلمان كانو”

المنامة - وزارة الداخلية

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )36 
عامـــًا(؛ لقيامه بالســـرقة واالحتيال على 
عدد من األشخاص والمحالت التجارية. 
لعـــدة بالغـــات  المديريـــة  تلقـــي  وفـــور 
بهذا الشـــأن، باشـــرت الشـــرطة عمليات 
المعلومـــات  وجمـــع  والتحـــري  البحـــث 
واألدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية 
المذكور والقبض عليه، حيث اتضح أنه 
يقوم باستيقاف األشخاص داعيًا إياهم 
لتحويـــل مبلـــغ مالي عن طريـــق تطبيق 

“بنفـــت بـــي” لحســـابه الشـــخصي مقابل 
إعطائهـــم المبلـــغ المـــراد تحويلـــه نقـــدًا، 
والسرقة واالحتيال من المحالت أيضًا، 
فيما يقوم بالهروب من مواقع السرقات 

فور تسلمه للمبلغ أو السلع.
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
عليـــه  المقبـــوض  أن  إلـــى  الجنوبيـــة 
مطلـــوب علـــى ذمـــة عـــدد مـــن القضايا 
األخرى، وجـــاري اســـتكمال اإلجراءات 
القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

اب الـ“بنفت بي” في قبضة الشرطة نصَّ

حوادث العمل تنخفض مقارنة بالعام الماضي

الخاص شريك أساس في تطوير العمل البلدي

35 % زيادة عدد العمليات في “السلمانية” خالل شهر واحد

تسجيل 121 حادثاً عمالياً و46 إصابة

مستعرضاً سبل تعزيز التعاون مع “المكاتب الهندسية”... المبارك:

استحداث مشاريع جديدة لالرتقاء بالخدمات... المستشفيات الحكومية:

كشـــف التقرير النصف الســـنوي لمؤشرات 
الســـالمة والصحـــة المهنيـــة فـــي منشـــآت 
وزارة  أصدرتـــه  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع 
العمـــل عـــن تســـجيل )121( حادثـــًا عماليـــًا 
فقـــط وقعت خالل النصف األول من العام 
الجـــاري 2022، بينما بلغت في ذات الفترة 

من العام الماضي )123( حادثًا.
كمـــا كشـــف التقريـــر عـــن أن إجمالـــي عدد 
الزيـــارات لمواقع العمل حتـــى نهاية يونيو 
2022 بلـــغ )395( زيـــارة، بزيادة عـــن العام 
الماضـــي الـــذي شـــهد )332( زيـــارة، حيـــث 
تأتـــي هذه الزيـــادة في عـــدد الزيارات في 
ظـــل اهتمام الوزارة المســـتمر باإلجراءات 
الوقائيـــة التي تتخذها المنشـــآت للحد من 
مخاطـــر بيئـــة العمل، حيث قامـــت الوزارة 
)113( تنبيهـــًا  الصـــدد بتوجيـــه  فـــي هـــذا 
للمنشـــآت إلزالة المخالفـــات؛ تفاديًا لوقوع 
حوادث العمل. وقد بلغ عدد إصابات العمل 
فـــي ذات الفتـــرة )46( إصابـــة، بينما تلقت 
الـــوزارة )12( بالغًا تتعلق بشـــكاوى خاصة 
باشـــتراطات الســـالمة والصحة في مواقع 
العمـــل. وفي هذا الصدد، أكـــد وزير العمل، 
رئيـــس مجلس الســـالمة والصحة المهنية، 
جميـــل حميدان أن جهـــود مملكة البحرين 

فـــي تعزيـــز الحمايـــة للعمـــال قد ســـاهمت 
فـــي  اآلمنـــة  بالممارســـات  االرتقـــاء  فـــي 
مختلـــف مواقـــع العمل اإلنتاجيـــة بالقطاع 
الخـــاص، األمـــر الـــذي أدى الـــى انخفـــاض 
ملحوظ فـــي اإلصابات المهنية الجســـيمة 
مقارنـــة باألعـــوام الثالثة الماضيـــة، منوهًا 
بـــأن الوزارة تقوم بمراجعـــة دورية لتقييم 
والصحـــة  بالســـالمة  المتعلقـــة  المخاطـــر 
المهنيـــة والتحقـــق مـــن التـــزام المنشـــآت 
بالمعاييـــر والشـــروط الـــالزم توافرهـــا في 
مواقـــع العمل. ووجـــه وزير العمـــل اإلدارة 
تلـــك  أســـباب  لدراســـة  بالـــوزارة  المعنيـــة 
التوصيـــات  وإعـــداد  المهنيـــة  الحـــوادث 

وعـــدم  تكرارهـــا،  لمنـــع  العمـــل  ألصحـــاب 
التهـــاون مـــع المخالفيـــن فـــي حـــال رصـــد 
المخالفات الشـــتراطات السالمة والصحة 
المهنية أثناء الزيارات التفتيشية الدورية، 
عليهـــا  المنصـــوص  اإلجـــراءات  وتطبيـــق 

من الناحيـــة القانونية، مؤكـــدًا أن الحفاظ 
علـــى ســـالمة وصحة العمال مـــن أولويات 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن التـــي تنتهجهـــا 
فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى حمايـــة وصيانة 

منظومة حقوق اإلنسان.

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك أن القطاع الخاص شريك أساسي 
فـــي التطوير في مختلف مجـــاالت العمل 
البلدي، وأن الوزارة حريصة على استمرار 
الشـــراكة معه بما يسهم في تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال وزيـــر شـــؤون 
البلديات والزراعة، رئيس جمعية المكاتب 
الهندسية البحرينية مازن العمران، وعددا 
الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
بحضـــور وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 

الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة، وعدد 
مـــن مســـؤولي الـــوزراء، حيث هنـــأ الوزير 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة 

بانتخابهم للدورة الجديدة للجمعية.
وخالل اللقاء تم بحث ســـبل دعم وتعزيز 

البلديـــات  شـــؤون  وزارة  بيـــن  التعـــاون 
والزراعـــة وجمعيـــة المكاتـــب الهندســـية، 
وإبراز دورها المتميز في مســـاندة التطور 
المشـــهود في القطاع العقاري واإلنشـــائي 
والنهضـــة العمرانيـــة في البـــالد، وضرورة 

اســـتمرارية هذه اللقاءات التي تسهم في 
تطوير منظومة العمل الهندسية.

الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  كمـــا 
المشـــتركة من بينها إصـــدار رخص البناء، 
حيـــث أكـــد الوزير أن تدشـــين ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لنظـــام “بنايـــات” إلصـــدار رخـــص البنـــاء، 
شـــكل عالمـــة فارقـــة فـــي جهود تســـهيل 
وإســـراع رخـــص البنـــاء بما يتضمنـــه هذا 
النظـــام مـــن منظومـــة إلكترونيـــة ودليـــل 

موحد الشتراطات البناء.

أكـــدت المستشـــفيات الحكوميـــة أنـــه تـــم 
خالل شـــهر يونيو من العام الجاري إجراء 
1210 عمليـــات جراحية فـــي 13 تخصصًا 
طبيـــًا مختلفـــًا مقارنة بالشـــهر الســـابق له 
والـــذي بلغـــت فيـــه عـــدد العمليـــات 794 
عملية، أي ما يعادل نسبته 35 % تقريبًا.

إن  الحكوميـــة  المستشـــفيات  وقالـــت 
انخفاض قائمة انتظار العمليات الجراحية 

بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي يأتـــي نتيجـــة 
آلليـــة محددة تم وضعها إلى جانب جهود 
جميـــع األقســـام وطواقـــم العمـــل بغـــرف 
العمليات والخدمات المســـاندة، باإلضافة 
إلـــى اســـتحداث مشـــاريع جديـــدة ومـــن 
أبرزهـــا مشـــروع تشـــغيل غـــرف العمليات 
االختياريـــة فـــي الفتـــرة المســـائية وأيـــام 
الســـبت، وذلك لضمان ســـير الخدمات بما 
يعزز جودة خدمـــة المواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.
غـــرف  تشـــغيل  مشـــروع  أن  وأضافـــت 
وأيـــام  المســـائية  الفتـــرة  فـــي  العمليـــات 
الســـبت للعمليـــات االختياريـــة؛ والذي تم 
البـــدء في مرحلته األولى بمنتصف يونيو 
2022 ساهم في رفع معدل عدد العمليات 
االختياريـــة إلـــى مـــا يعـــادل 172 عمليـــة، 
وإســـتراتيجيات  خطـــط  ضمـــن  وذلـــك 
مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة 

وبتنفيذ اإلدارة التنفيذية بالمستشـــفيات 
الحكومية.

يذكر أن مشـــروع تشـــغيل غرف العمليات 
وأيـــام  المســـائية  بالفتـــرة  االختياريـــة 
برامـــج ومشـــاريع  يعتبـــر ضمـــن  الســـبت 
عدة مســـتحدثة بمجمع السلمانية الطبي، 
والتي من شأنها تطوير الخدمات الصحية 
بما يخـــدم مرتادي المجمع مـــن مواطنين 

ومقيمين بأفضل جودة وسرعة ممكنة.

المنامة -  وزارة العمل

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

مقارنة بين إحصاءات اإلصابات والحوادث المهنيىة خالل النصف األول من العام 2021 والعام 2022م

شباب في كل مكان
Û  خمســة تعيينــات لشــباب دفعــة واحــدة وفــي يــوم واحــد، جمعهــم في

مراكــز قياديــة، وجميعهم في مواقع حساســة، وكالء وزارات ورؤســاء 
هيئــات، تنظيم ســوق العمــل والثقافــة والخارجية واألشــغال والمالية، 
شباب في مقتبل العمر يمنحوننا القوة والعنفوان ويشعروننا أن بالدنيا 
أمــل، وأن بالدنــا والدة ومعطــاء، وأن األجيــال المتالحقــة التــي تنهــي 
دراســاتها الجامعية ســوف يكون أمامها فرص ذهبية ومستقبال مشرقا 
بــإذن هللا. إنهــا ســمة مرحلــة يلعــب التغييــر فيهــا دور المحــرك لشــئون 
وشجون حياتنا، وهي بطبيعة الحال سنة من سنن الوجود التي يلعب 

فيها التغيير دوره الطبيعي في تواصل األجيال. 
Û  لقــد فرحــت مثلمــا لــم أفــرح مــن قبــل وأنــا أرى أجيالنــا الطالعــة وهــي

تتســلم رايــات الريــادة فــي العديــد مــن المواقع التــي لها ارتبــاط وثيق 
بحيــاة النــاس، وفرحــت كمــا لم أفرح من قبل وأنــا أرى ريما وألول مرة 
المراســيم الســامية وهــي تصــدر بالتعيينــات الجديــدة وهــي محــددة 
بتوقيت لمدة ثالث ســنوات مثال، وهو ما يشــعرنا جميعا بأنه لن تكون 
هنــاك مناصــب إلــى االبد، وأن البقاء ســيكون دائما لألصلــح، رؤية قائد 
مســيرة ومليــك معظــم يدرك أن مســتقبل الوطــن فــوق كل اعتبار وأي 
اعتبــار، وأن مصالــح النــاس تتقــدم علــى مــا عداهــا من اهتمامــات، من 
يعطــي يبقــى، ومــن يفشــل يذهــب فــي أمــان هللا، ال وظائف إلــى االبد، 
وال أحد فوق مصالح البالد والعباد ، هي أيضا رؤية حصيفة ومتقدمة 
لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيس الــوزراء حفظــه هللا ورعاه، 
وهــي جرعــة حيــاة متجــددة ورســالة حب لكل مــن يهمه األمــر، باألمل 
نحيا، وعلى األمل نستلهم العبر والدروس، ال عودة إال إلى األفضل، إال 

إلى األرقى، إال إلى األكثر تميزا.
Û  هنــا يمكننــا أن نبــث روحــا جديــدة فــي شــرايين جامعاتنــا، هنــا يمكننــا

ان نعدهــم بــأن مــن جد وجــد، ومن طلب العال ســهر الليالــي. لن تصبح 
وصايانــا التــي تربينا عليها مجرد شــعارات في الهواء، فأمام أعيننا من 
الشباب من يسبقون زمانهم ومكانهم، وحولنا من الكفاءات ما لم تغفل 
العين الفاحصة عنهم، بل ولدينا من الفرق الجادة وعلى رأســها الفريق 
الوطني واللجان التنســيقية ما يؤكد علينا بأن البحرين بخير وســتظل 
بعــون هللا بألــف خيــر، طالمــا أن لديهــا مــن األبنــاء واألجيــال الطالعــة 
مــا يطــل علينــا بالجديــد والمفيــد، بالتغيير وإعــادة التشــكيل وديمومة 

التعاطي مع المتغيرات. 
Û  ،مــن هنــا بات لزامــا علينا في الجامعة األهليــة أال نقف مكتوفي األيدي

بل أن نتواكب مع المرحلة،، ونستحدث ستة برامج جديدة تواكب هذه 
المرحلة الجديدة، وتصالح مقتضيات سوق العمل، وتتوافق مع مرحلة 
التعاطــي مــع التكنولوجيــا الشــابة الفارقــة، فجــاء برنامــج تكنولوجيــا 
األشياء ليحاكي هذه المرحلة الخالقة بكل جدارة واستحقاق، وجاءت 
برامج أخرى برســائل شــديدة الوضوح لشــبابنا الواعد لتؤكد عليهم أنه 
بالعلــم وحــدة تتحقق الفرص، وبالتميز واالتقان، يفرض الشــاب نفســه 

ويحقق ذاته، وآمال المجتمع المتقدم فيه.

د. عبداهلل الحواج

وزير العمل
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المشاركون بالندوة

^ثّمن النائب محمـــد بوحمود، 
دور صحيفـــة “البـــاد” فـــي الترويج 
إلـــى ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء مـــن 
خـــال حملة “حيـــاة جديـــدة”، التي 
ســـتنعكس آثارها على المجتمع في 
السنوات المقبلة، إذ أوضح المرسوم 
بقانـــون رقم 16 لســـنة 1998 للناس 
إلنقـــاذ  باألعضـــاء  التبـــرع  أهميـــة 
حيـــاة اآلخرين من منطلـــق الدوافع 
النـــاس  أرواح  إلنقـــاذ  اإلنســـانية 

واستمرارية حياة اآلخرين.
بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذكـــر   

أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة “التبرع 
أن  جاريـــة”  صدقـــة  باألعضـــاء.. 
المجتمـــع البحرينـــي يحتـــاج لمزيد 
من التوعية عبر أنشـــطة الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة التـــي يمكن 
مـــن خالهـــا تثقيـــف أبنـــاء المجتمع 
التبـــرع باألعضـــاء، فهنـــاك  بأهميـــة 
التبـــرع  فـــي ثقافـــة مفهـــوم  نقـــص 
باألعضاء لـــدى البعض، والجمعيات 
الخيريـــة لـــم تصلهـــا طلبـــات لرفعها 
للجهـــات المعنيـــة باألمر عـــن حاجة 
بعضهم لزراعة األعضاء؛ نتيجة قلة 

فهم البعض ألهميـــة الحاجة لثقافة 
المجتمـــع  فـــي  باألعضـــاء  التبـــرع 
تســـليط  اآلن  وحـــان  البحرينـــي، 
الضـــوء علـــى أهميـــة ثقافـــة التبرع 
باألعضـــاء بعد مبادرة “الباد” لحياة 

جديدة.
وتابـــع: ال يوجـــد فراغ في التشـــريع 
القانونـــي بخصـــوص مســـألة التبرع 
هنـــاك  وإنمـــا  باألعضـــاء وزراعتهـــا، 
فـــراغ فـــي التوعيـــة التـــي تحتـــاج 
آثارهـــا  علـــى  التركيـــز  مـــن  لمزيـــد 
االجتماعيـــة واإلنســـانية مـــن خال 

المؤسســـات األهليـــة وبالتعـــاون مع 
األجهزة اإلعامية.

وقـــال: حصلـــت مبـــادرة “الباد” في 
حملـــة حيـــاة جديـــدة، علـــى “جائزة 
أخـــرى  جائـــزة  وهـــي  اإلنســـانية” 
حصلتها الصحيفة هذا العام إضافة 
حصدتهـــا  التـــي  األخـــرى  للجوائـــز 
“الباد” فـــي األيام القليلـــة الماضية 
بجائـــزة رئيـــس الـــوزراء للصحافـــة 
وجوائـــز مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.

فـــراغ في التوعــية بأهمــية التبـرع باألعضـاء
على الجمعيات الخيرية تثقيف الناس... بوحمود:

محمد بو حمود

األمـــراض  استشـــارية  ^طالبـــت 
الباطنيـــة والجهاز الهضمـــي والكبد نجاح 
الزيانـــي بدعـــم الجهـــات المعنيـــة بالقطاع 
الصحـــي فـــي الدولـــة للبـــدء فـــي تطبيـــق 
برامـــج زراعة األعضاء الجســـدية للقطاع 
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  إذ  الخـــاص،  الطبـــي 
البحرينيـــة قـــادرة علـــى إجـــراء عمليـــات 
نقـــل وزراعة األعضاء، وهناك مســـاٍع منذ 
4 ســـنوات لعدد من المستشفيات الخاصة 
تنظيـــم  مؤسســـة  موافقـــة  تنتظـــر  التـــي 
الطـــب ألجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى 
والكبد، مشـــيرة إلى أنها قابلت الكثير من 
المرضـــى المحتاجين لألعضاء الجســـدية 
علـــى مـــر الســـنوات، إال أن أبـــرز العقبـــات 
التـــي يعاني منهـــا المرضى فـــي البحرين، 
عـــدم وجـــود زراعة لألعضـــاء، حيث يلجأ 
كثيـــر مـــن المرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 

األعضـــاء مـــن خال الســـفر إلى عـــدد من 
الـــدول ومنهـــا دول مجـــاورة ودول أخرى 
خـــارج الوطن العربي، مؤكـــدة أن الكوادر 
الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة 
علـــى إجـــراء العمليـــات العاجلـــة المتعلقة 
بالزراعـــة لألعضـــاء والعـــاج دون انتظار 
المرضـــى الذين ينتظـــرون الحصول على 

دور إلجراء عمليات زراعة األعضاء.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة زراعـــة الكبـــد قـــد 
تحتـــاج إلـــى إجـــراء عمليـــات طارئـــة إذا 
توجـــد  ال  حيـــث  للكبـــد،  الفشـــل  حصـــل 
عمليات غســـيل للكبد كمـــا هو متوافر إلى 
غســـيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت 
لهم عمليات زراعة الكبد، مســـتعرضة في 
ذات الوقت قصة رجل ســـعودي كان لديه 
فشـــل حـــاد فـــي الكبـــد بالعـــام 1988، ولم 
يكـــن موجوًدا في منطقـــة الخليج العربي 

فـــي تلك الفترة مركـــز لزراعة الكبد، حيث 
تـــم االتصـــال بالديـــوان األميـــري في تلك 
الفتـــرة، وأمـــر المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
األميـــر الراحـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بســـرعة 
نقل المريض للواليات المتحدة األميركية 
إلجراء عمليـــة زراعة الكبد، وبالفعل تمت 
عمليـــة الزراعة للمريض خـــال أيام قليلة 
مـــن وصولـــه ألميـــركا، وما زال الشـــخص 
ـــا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء  حيًّ

عملية زراعة الكبد.
ينتظـــر  مريـــض   1000 يوجـــد  وقالـــت: 
زراعـــة الكلـــى، وهـــو عـــدد يعتبـــر مرتفًعـــا 
وليـــس بالقليـــل، وزراعـــة الكلـــى أصبحت 
مـــن العمليات الروتينيـــة وتحد من معاناة 
عمليات الغســـيل، كما يعتبـــر التبرع بكلية 
واحدة أمـــًرا يحد من المعاناة واآلالم عند 

المريـــض المحتـــاج، فنحتـــاج إلى تشـــريع 
حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في 
زراعـــة األعضـــاء كما هو الحـــال اليوم في 
الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة 
الكبـــد مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث نؤكـــد 
بالقـــول والفعل كفاءة الكـــوادر البحرينية 
المؤهلـــة والقـــادرة إلجـــراء العمليـــات في 
النقل والزراعة لألعضاء، كما تتوافر غرف 
العمليـــات المهيـــأة إلجـــراء العمليـــات في 
المستشـــفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له 
اليـــوم البدء في الســـماح للقطاع الصحي 
الخـــاص بالعمل في زراعة ونقل األعضاء، 
على غرار تجربة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
التي بدأت في برامج زراعة األعضاء منذ 
عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة 
األعضاء وينتظـــرون التحويل للعاج في 

الخـــارج ونتمنى من الجهات المعنية األمر 
باإلسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع 
الخـــاص بمزاولة إلجـــراء العمليات لزراعة 

األعضاء.
واقترحـــت وضـــع عامة إثبات للشـــخص 
الهويـــة  بطاقـــة  فـــي  بأعضائـــه  المتبـــرع 
تبـــرع  علـــى  واضحـــة  كإشـــارة  الذكيـــة، 
الشـــخص باألعضاء ودليل إمضاء مسبق 
للتبـــرع كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الدول 
الغربيـــة، وذلك حتى ال يكـــون هناك جدل 

بيـــن ذوي الشـــخص المتوفـــى واألهل إذا 
تبـــرع بأعضائـــه فـــي وقـــت ســـابق لصالح 

المؤسسات الصحية في الدولة.
لإلنســـان  اليمنـــى  الكبـــد  أن  وأكـــدت 
ترجـــع إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي فـــي حـــال 
التبـــرع بجـــزء منهـــا بعد 14 يوًمـــا أي مدة 
أســـبوعين، واألمر الذي يجب العمل عليه 
هـــو التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتبـــادل اآلراء والمعلومـــات الطبية بشـــأن 

الرأي الطبي.

1000 مريض ينتظر زراعة الكلى
الكبد اليمنى ترجع إلى حجمها الطبيعي بعد 14 يوما... استشارية األمراض الباطنية الزياني:

نجاح الزياني

^قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة 
اآلغـــا:  رانـــي  األعضـــاء  لزراعـــة  )الوطنيـــة( 
هنـــاك نيـــة جـــادة للتواصل مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة في مجال التبـــرع باألعضاء، حيث 
ســـيتم الترويج لثقافـــة التبرع باألعضاء من 
خـــال المنصة اإلعاميـــة التابعة إلى اللجنة 
المركزيـــة التـــي تم تدشـــينها حديثا، مشـــيًرا 
إلـــى أن عمليـــات زراعة الكلـــى موجودة منذ 
منتصـــف التســـعينات، إذ اســـتمر عـــدد مـــن 
األطباء بإجراء عمليات زراعة الكلى بمعدل 
8 إلى 10 عمليات في الســـنة، وتوقف إجراء 
كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب  العمليـــات 

)كوفيد 19(. 
وذكـــر اآلغـــا أنه تـــم عمـــل 5 عمليـــات زراعة 
كلـــى خال العـــام الجاري في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وهنـــاك نيـــة إلجـــراء 3 عمليـــات 
زراعـــة كلـــى خـــال شـــهر أغســـطس المقبل، 
حيث هناك عدد من 8 إلى 10 حاالت بحاجة 
للتبرع وزراعة أعضاء، وبســـبب عدم وجود 
عـــدد من المتبرعين المناســـبين يلجأ البعض 
إلى الســـفر ألجل الحصول علـــى أعضاء من 
قبل متبرع مناســـب، مؤكًدا في ذات الوقت 
أن معظم الحـــاالت التي أجريت لها عمليات 

زراعة أعضاء في المملكة كانت ناجحة.
وتابـــع: نأمل مـــن خال المنصـــة اإللكترونية 
وحملة صحيفة “الباد” لرفع حافز التشجيع 
للتبـــرع باألعضاء، من خال المنصة الرقمية 
التـــي تم إطاقها عن طـــرق اآللية والقوانين 
للتبـــرع باألعضـــاء، بحيـــث ال تكـــون هنـــاك 
تجارة ســـوداء في األعضاء البشرية، مشيًرا 
إلـــى أن الشـــائع فـــي البحريـــن زراعـــة الكلى 
توجـــد  ال  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي  والقرنيـــة، 
محـــاوالت للبـــدء فـــي زراعـــة الكبـــد ضمـــن 

أجنـــدة اللجنـــة المركزية من خـــال التعاون 
مع القطاع الصحي الخاص.

وواصـــل: تتســـلم اللجنـــة المركزيـــة طلبـــات 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص ويتم النظـــر فيها 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
زيـــارة  “نهـــرا”، ويتـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
منـــح  قبـــل  الخاصـــة  المستشـــفيات  مواقـــع 
التصاريح، والتأكد مـــن المواصفات العالمية 
مقارنة مع االطاع على تجارب بعض الدول 

التي تقوم بزراعة األعضاء البشرية.

ال خطة لزراعة الكبد بالبحرين... نائب رئيس اللجنة المركزية لزراعة األعضاء:

إجراء 3 عمليات زراعة كلى خالل أغسطس المقبل

راني اآلغا

^أوضح حسن يوسف محمد )مريض 
أجريت له زراعـــة كلى( المعاناة وحجم 

المريـــض  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اآلالم 
المحتاج إلى غســـيل كلى أو يحتاج 
لزراعـــة أحـــد األعضـــاء في جســـمه 
أداء  فـــي  الفشـــل  أو  التلـــف  بســـبب 

يعانـــي  حيـــث  الجســـمية،  الوظائـــف 
مرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــن آالم أشـــبه 

بالعـــذاب أو المـــوت أكثر من مـــرة في اليوم، 
بحسب تعبيره. 

وذكر محمد أنه عندما أصيب بالفشـــل الكلوي 
كان يتردد على المستشـــفى دائما لعمل غسيل 
الكلى، حيث كانت تســـتغرق عملية الغســـيل 4 
ســـاعات، وهي رحلة صعبة من اآلالم والعذاب 
واألوجـــاع للمريـــض، مضيفا أن رحلـــة البحث 
عن مستشفى لزراعة الكلى خارج البحرين هي 
رحلة أخرى شـــاقة بكل اآلالم والمعاناة، حيث 
إن معظـــم المستشـــفيات التـــي تـــم التخاطب 
معهمـــا كانت تجاريـــة وربحية ومكلفـــة ماديا، 

على حد قوله.
وقال: تم مخاطبة جمعية سلماباد الخيرية بعد 

نصيحـــة األهل واألصدقاء بضرورة 
إجـــراء عمليـــة زراعـــة كلـــى، وتم 
النظـــر في الطلب ألهمية عاج 
زراعـــة الكلـــى، وأعيش اآلن 
فـــي وضـــع صحـــي أفضـــل 
مضيفـــا:  واحـــدة،  بكليـــة 
تحتاج البحرين إلنشاء بنك 
زراعـــة األعضـــاء من خـــال حفظ 
األعضـــاء المتبـــرع بها لصالـــح المرضى 
وإنهـــاء  أرواحهـــم  إلنقـــاذ  المحتاجيـــن، 

معاناتهم وآالمهم اليومية.
وأشـــار إلى أن المرضى زارعي الكلى مناعتهم 
ضعيفـــة، فهـــم بحاجـــة الهتمـــام طبـــي ســـريع 
عنـــد مراجعة المستشـــفيات، وهناك من ينتظر 
لمـــدة تصـــل 8 ســـاعات عنـــد مراجعـــة طوارئ 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، متمنيـــا أن يكـــون 
هنـــاك بروتوكول خاص بالحاالت المســـتعجلة 
لمرضـــى الكلـــى وأصحـــاب األمـــراض المزمنة 
اختاطهـــم  لعـــدم  المنخفضـــة  المناعـــة  ذوي 
بالمرضى اآلخرين، إذ يحتمل إصابتهم بعدوى 

قد تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

البحرين بحاجة لبنك من األعضاء...
 المريض محمد مشاركا بندوة “^”:

آالم غسيل الكلى 4 ساعات من العذاب والموت

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/503124015750.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5031/bahrain/768290.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5031/bahrain/768248.html


العدد:  5031
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المشاركون بالندوة

^ثّمن النائب محمـــد بوحمود، 
دور صحيفـــة “البـــاد” فـــي الترويج 
إلـــى ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء مـــن 
خـــال حملة “حيـــاة جديـــدة”، التي 
ســـتنعكس آثارها على المجتمع في 
السنوات المقبلة، إذ أوضح المرسوم 
بقانـــون رقم 16 لســـنة 1998 للناس 
إلنقـــاذ  باألعضـــاء  التبـــرع  أهميـــة 
حيـــاة اآلخرين من منطلـــق الدوافع 
النـــاس  أرواح  إلنقـــاذ  اإلنســـانية 

واستمرارية حياة اآلخرين.
بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذكـــر   

أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة “التبرع 
أن  جاريـــة”  صدقـــة  باألعضـــاء.. 
المجتمـــع البحرينـــي يحتـــاج لمزيد 
من التوعية عبر أنشـــطة الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة التـــي يمكن 
مـــن خالهـــا تثقيـــف أبنـــاء المجتمع 
التبـــرع باألعضـــاء، فهنـــاك  بأهميـــة 
التبـــرع  فـــي ثقافـــة مفهـــوم  نقـــص 
باألعضاء لـــدى البعض، والجمعيات 
الخيريـــة لـــم تصلهـــا طلبـــات لرفعها 
للجهـــات المعنيـــة باألمر عـــن حاجة 
بعضهم لزراعة األعضاء؛ نتيجة قلة 

فهم البعض ألهميـــة الحاجة لثقافة 
المجتمـــع  فـــي  باألعضـــاء  التبـــرع 
تســـليط  اآلن  وحـــان  البحرينـــي، 
الضـــوء علـــى أهميـــة ثقافـــة التبرع 
باألعضـــاء بعد مبادرة “الباد” لحياة 

جديدة.
وتابـــع: ال يوجـــد فراغ في التشـــريع 
القانونـــي بخصـــوص مســـألة التبرع 
هنـــاك  وإنمـــا  باألعضـــاء وزراعتهـــا، 
فـــراغ فـــي التوعيـــة التـــي تحتـــاج 
آثارهـــا  علـــى  التركيـــز  مـــن  لمزيـــد 
االجتماعيـــة واإلنســـانية مـــن خال 

المؤسســـات األهليـــة وبالتعـــاون مع 
األجهزة اإلعامية.

وقـــال: حصلـــت مبـــادرة “الباد” في 
حملـــة حيـــاة جديـــدة، علـــى “جائزة 
أخـــرى  جائـــزة  وهـــي  اإلنســـانية” 
حصلتها الصحيفة هذا العام إضافة 
حصدتهـــا  التـــي  األخـــرى  للجوائـــز 
“الباد” فـــي األيام القليلـــة الماضية 
بجائـــزة رئيـــس الـــوزراء للصحافـــة 
وجوائـــز مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.

فـــراغ في التوعــية بأهمــية التبـرع باألعضـاء
على الجمعيات الخيرية تثقيف الناس... بوحمود:

محمد بو حمود

األمـــراض  استشـــارية  ^طالبـــت 
الباطنيـــة والجهاز الهضمـــي والكبد نجاح 
الزيانـــي بدعـــم الجهـــات المعنيـــة بالقطاع 
الصحـــي فـــي الدولـــة للبـــدء فـــي تطبيـــق 
برامـــج زراعة األعضاء الجســـدية للقطاع 
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  إذ  الخـــاص،  الطبـــي 
البحرينيـــة قـــادرة علـــى إجـــراء عمليـــات 
نقـــل وزراعة األعضاء، وهناك مســـاٍع منذ 
4 ســـنوات لعدد من المستشفيات الخاصة 
تنظيـــم  مؤسســـة  موافقـــة  تنتظـــر  التـــي 
الطـــب ألجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى 
والكبد، مشـــيرة إلى أنها قابلت الكثير من 
المرضـــى المحتاجين لألعضاء الجســـدية 
علـــى مـــر الســـنوات، إال أن أبـــرز العقبـــات 
التـــي يعاني منهـــا المرضى فـــي البحرين، 
عـــدم وجـــود زراعة لألعضـــاء، حيث يلجأ 
كثيـــر مـــن المرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 

األعضـــاء مـــن خال الســـفر إلى عـــدد من 
الـــدول ومنهـــا دول مجـــاورة ودول أخرى 
خـــارج الوطن العربي، مؤكـــدة أن الكوادر 
الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة 
علـــى إجـــراء العمليـــات العاجلـــة المتعلقة 
بالزراعـــة لألعضـــاء والعـــاج دون انتظار 
المرضـــى الذين ينتظـــرون الحصول على 

دور إلجراء عمليات زراعة األعضاء.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة زراعـــة الكبـــد قـــد 
تحتـــاج إلـــى إجـــراء عمليـــات طارئـــة إذا 
توجـــد  ال  حيـــث  للكبـــد،  الفشـــل  حصـــل 
عمليات غســـيل للكبد كمـــا هو متوافر إلى 
غســـيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت 
لهم عمليات زراعة الكبد، مســـتعرضة في 
ذات الوقت قصة رجل ســـعودي كان لديه 
فشـــل حـــاد فـــي الكبـــد بالعـــام 1988، ولم 
يكـــن موجوًدا في منطقـــة الخليج العربي 

فـــي تلك الفترة مركـــز لزراعة الكبد، حيث 
تـــم االتصـــال بالديـــوان األميـــري في تلك 
الفتـــرة، وأمـــر المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
األميـــر الراحـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بســـرعة 
نقل المريض للواليات المتحدة األميركية 
إلجراء عمليـــة زراعة الكبد، وبالفعل تمت 
عمليـــة الزراعة للمريض خـــال أيام قليلة 
مـــن وصولـــه ألميـــركا، وما زال الشـــخص 
ـــا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء  حيًّ

عملية زراعة الكبد.
ينتظـــر  مريـــض   1000 يوجـــد  وقالـــت: 
زراعـــة الكلـــى، وهـــو عـــدد يعتبـــر مرتفًعـــا 
وليـــس بالقليـــل، وزراعـــة الكلـــى أصبحت 
مـــن العمليات الروتينيـــة وتحد من معاناة 
عمليات الغســـيل، كما يعتبـــر التبرع بكلية 
واحدة أمـــًرا يحد من المعاناة واآلالم عند 

المريـــض المحتـــاج، فنحتـــاج إلى تشـــريع 
حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في 
زراعـــة األعضـــاء كما هو الحـــال اليوم في 
الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة 
الكبـــد مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث نؤكـــد 
بالقـــول والفعل كفاءة الكـــوادر البحرينية 
المؤهلـــة والقـــادرة إلجـــراء العمليـــات في 
النقل والزراعة لألعضاء، كما تتوافر غرف 
العمليـــات المهيـــأة إلجـــراء العمليـــات في 
المستشـــفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له 
اليـــوم البدء في الســـماح للقطاع الصحي 
الخـــاص بالعمل في زراعة ونقل األعضاء، 
على غرار تجربة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
التي بدأت في برامج زراعة األعضاء منذ 
عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة 
األعضاء وينتظـــرون التحويل للعاج في 

الخـــارج ونتمنى من الجهات المعنية األمر 
باإلسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع 
الخـــاص بمزاولة إلجـــراء العمليات لزراعة 

األعضاء.
واقترحـــت وضـــع عامة إثبات للشـــخص 
الهويـــة  بطاقـــة  فـــي  بأعضائـــه  المتبـــرع 
تبـــرع  علـــى  واضحـــة  كإشـــارة  الذكيـــة، 
الشـــخص باألعضاء ودليل إمضاء مسبق 
للتبـــرع كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الدول 
الغربيـــة، وذلك حتى ال يكـــون هناك جدل 

بيـــن ذوي الشـــخص المتوفـــى واألهل إذا 
تبـــرع بأعضائـــه فـــي وقـــت ســـابق لصالح 

المؤسسات الصحية في الدولة.
لإلنســـان  اليمنـــى  الكبـــد  أن  وأكـــدت 
ترجـــع إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي فـــي حـــال 
التبـــرع بجـــزء منهـــا بعد 14 يوًمـــا أي مدة 
أســـبوعين، واألمر الذي يجب العمل عليه 
هـــو التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتبـــادل اآلراء والمعلومـــات الطبية بشـــأن 

الرأي الطبي.

1000 مريض ينتظر زراعة الكلى
الكبد اليمنى ترجع إلى حجمها الطبيعي بعد 14 يوما... استشارية األمراض الباطنية الزياني:

نجاح الزياني

^قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة 
اآلغـــا:  رانـــي  األعضـــاء  لزراعـــة  )الوطنيـــة( 
هنـــاك نيـــة جـــادة للتواصل مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة في مجال التبـــرع باألعضاء، حيث 
ســـيتم الترويج لثقافـــة التبرع باألعضاء من 
خـــال المنصة اإلعاميـــة التابعة إلى اللجنة 
المركزيـــة التـــي تم تدشـــينها حديثا، مشـــيًرا 
إلـــى أن عمليـــات زراعة الكلـــى موجودة منذ 
منتصـــف التســـعينات، إذ اســـتمر عـــدد مـــن 
األطباء بإجراء عمليات زراعة الكلى بمعدل 
8 إلى 10 عمليات في الســـنة، وتوقف إجراء 
كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب  العمليـــات 

)كوفيد 19(. 
وذكـــر اآلغـــا أنه تـــم عمـــل 5 عمليـــات زراعة 
كلـــى خال العـــام الجاري في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وهنـــاك نيـــة إلجـــراء 3 عمليـــات 
زراعـــة كلـــى خـــال شـــهر أغســـطس المقبل، 
حيث هناك عدد من 8 إلى 10 حاالت بحاجة 
للتبرع وزراعة أعضاء، وبســـبب عدم وجود 
عـــدد من المتبرعين المناســـبين يلجأ البعض 
إلى الســـفر ألجل الحصول علـــى أعضاء من 
قبل متبرع مناســـب، مؤكًدا في ذات الوقت 
أن معظم الحـــاالت التي أجريت لها عمليات 

زراعة أعضاء في المملكة كانت ناجحة.
وتابـــع: نأمل مـــن خال المنصـــة اإللكترونية 
وحملة صحيفة “الباد” لرفع حافز التشجيع 
للتبـــرع باألعضاء، من خال المنصة الرقمية 
التـــي تم إطاقها عن طـــرق اآللية والقوانين 
للتبـــرع باألعضـــاء، بحيـــث ال تكـــون هنـــاك 
تجارة ســـوداء في األعضاء البشرية، مشيًرا 
إلـــى أن الشـــائع فـــي البحريـــن زراعـــة الكلى 
توجـــد  ال  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي  والقرنيـــة، 
محـــاوالت للبـــدء فـــي زراعـــة الكبـــد ضمـــن 

أجنـــدة اللجنـــة المركزية من خـــال التعاون 
مع القطاع الصحي الخاص.

وواصـــل: تتســـلم اللجنـــة المركزيـــة طلبـــات 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص ويتم النظـــر فيها 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
زيـــارة  “نهـــرا”، ويتـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
منـــح  قبـــل  الخاصـــة  المستشـــفيات  مواقـــع 
التصاريح، والتأكد مـــن المواصفات العالمية 
مقارنة مع االطاع على تجارب بعض الدول 

التي تقوم بزراعة األعضاء البشرية.

ال خطة لزراعة الكبد بالبحرين... نائب رئيس اللجنة المركزية لزراعة األعضاء:

إجراء 3 عمليات زراعة كلى خالل أغسطس المقبل

راني اآلغا

^أوضح حسن يوسف محمد )مريض 
أجريت له زراعـــة كلى( المعاناة وحجم 

المريـــض  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اآلالم 
المحتاج إلى غســـيل كلى أو يحتاج 
لزراعـــة أحـــد األعضـــاء في جســـمه 
أداء  فـــي  الفشـــل  أو  التلـــف  بســـبب 

يعانـــي  حيـــث  الجســـمية،  الوظائـــف 
مرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــن آالم أشـــبه 

بالعـــذاب أو المـــوت أكثر من مـــرة في اليوم، 
بحسب تعبيره. 

وذكر محمد أنه عندما أصيب بالفشـــل الكلوي 
كان يتردد على المستشـــفى دائما لعمل غسيل 
الكلى، حيث كانت تســـتغرق عملية الغســـيل 4 
ســـاعات، وهي رحلة صعبة من اآلالم والعذاب 
واألوجـــاع للمريـــض، مضيفا أن رحلـــة البحث 
عن مستشفى لزراعة الكلى خارج البحرين هي 
رحلة أخرى شـــاقة بكل اآلالم والمعاناة، حيث 
إن معظـــم المستشـــفيات التـــي تـــم التخاطب 
معهمـــا كانت تجاريـــة وربحية ومكلفـــة ماديا، 

على حد قوله.
وقال: تم مخاطبة جمعية سلماباد الخيرية بعد 

نصيحـــة األهل واألصدقاء بضرورة 
إجـــراء عمليـــة زراعـــة كلـــى، وتم 
النظـــر في الطلب ألهمية عاج 
زراعـــة الكلـــى، وأعيش اآلن 
فـــي وضـــع صحـــي أفضـــل 
مضيفـــا:  واحـــدة،  بكليـــة 
تحتاج البحرين إلنشاء بنك 
زراعـــة األعضـــاء من خـــال حفظ 
األعضـــاء المتبـــرع بها لصالـــح المرضى 
وإنهـــاء  أرواحهـــم  إلنقـــاذ  المحتاجيـــن، 

معاناتهم وآالمهم اليومية.
وأشـــار إلى أن المرضى زارعي الكلى مناعتهم 
ضعيفـــة، فهـــم بحاجـــة الهتمـــام طبـــي ســـريع 
عنـــد مراجعة المستشـــفيات، وهناك من ينتظر 
لمـــدة تصـــل 8 ســـاعات عنـــد مراجعـــة طوارئ 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، متمنيـــا أن يكـــون 
هنـــاك بروتوكول خاص بالحاالت المســـتعجلة 
لمرضـــى الكلـــى وأصحـــاب األمـــراض المزمنة 
اختاطهـــم  لعـــدم  المنخفضـــة  المناعـــة  ذوي 
بالمرضى اآلخرين، إذ يحتمل إصابتهم بعدوى 

قد تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

البحرين بحاجة لبنك من األعضاء...
 المريض محمد مشاركا بندوة “^”:

آالم غسيل الكلى 4 ساعات من العذاب والموت
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المشاركون بالندوة

^ثّمن النائب محمـــد بوحمود، 
دور صحيفـــة “البـــاد” فـــي الترويج 
إلـــى ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء مـــن 
خـــال حملة “حيـــاة جديـــدة”، التي 
ســـتنعكس آثارها على المجتمع في 
السنوات المقبلة، إذ أوضح المرسوم 
بقانـــون رقم 16 لســـنة 1998 للناس 
إلنقـــاذ  باألعضـــاء  التبـــرع  أهميـــة 
حيـــاة اآلخرين من منطلـــق الدوافع 
النـــاس  أرواح  إلنقـــاذ  اإلنســـانية 

واستمرارية حياة اآلخرين.
بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذكـــر   

أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة “التبرع 
أن  جاريـــة”  صدقـــة  باألعضـــاء.. 
المجتمـــع البحرينـــي يحتـــاج لمزيد 
من التوعية عبر أنشـــطة الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة التـــي يمكن 
مـــن خالهـــا تثقيـــف أبنـــاء المجتمع 
التبـــرع باألعضـــاء، فهنـــاك  بأهميـــة 
التبـــرع  فـــي ثقافـــة مفهـــوم  نقـــص 
باألعضاء لـــدى البعض، والجمعيات 
الخيريـــة لـــم تصلهـــا طلبـــات لرفعها 
للجهـــات المعنيـــة باألمر عـــن حاجة 
بعضهم لزراعة األعضاء؛ نتيجة قلة 

فهم البعض ألهميـــة الحاجة لثقافة 
المجتمـــع  فـــي  باألعضـــاء  التبـــرع 
تســـليط  اآلن  وحـــان  البحرينـــي، 
الضـــوء علـــى أهميـــة ثقافـــة التبرع 
باألعضـــاء بعد مبادرة “الباد” لحياة 

جديدة.
وتابـــع: ال يوجـــد فراغ في التشـــريع 
القانونـــي بخصـــوص مســـألة التبرع 
هنـــاك  وإنمـــا  باألعضـــاء وزراعتهـــا، 
فـــراغ فـــي التوعيـــة التـــي تحتـــاج 
آثارهـــا  علـــى  التركيـــز  مـــن  لمزيـــد 
االجتماعيـــة واإلنســـانية مـــن خال 

المؤسســـات األهليـــة وبالتعـــاون مع 
األجهزة اإلعامية.

وقـــال: حصلـــت مبـــادرة “الباد” في 
حملـــة حيـــاة جديـــدة، علـــى “جائزة 
أخـــرى  جائـــزة  وهـــي  اإلنســـانية” 
حصلتها الصحيفة هذا العام إضافة 
حصدتهـــا  التـــي  األخـــرى  للجوائـــز 
“الباد” فـــي األيام القليلـــة الماضية 
بجائـــزة رئيـــس الـــوزراء للصحافـــة 
وجوائـــز مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.

فـــراغ في التوعــية بأهمــية التبـرع باألعضـاء
على الجمعيات الخيرية تثقيف الناس... بوحمود:

محمد بو حمود

األمـــراض  استشـــارية  ^طالبـــت 
الباطنيـــة والجهاز الهضمـــي والكبد نجاح 
الزيانـــي بدعـــم الجهـــات المعنيـــة بالقطاع 
الصحـــي فـــي الدولـــة للبـــدء فـــي تطبيـــق 
برامـــج زراعة األعضاء الجســـدية للقطاع 
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  إذ  الخـــاص،  الطبـــي 
البحرينيـــة قـــادرة علـــى إجـــراء عمليـــات 
نقـــل وزراعة األعضاء، وهناك مســـاٍع منذ 
4 ســـنوات لعدد من المستشفيات الخاصة 
تنظيـــم  مؤسســـة  موافقـــة  تنتظـــر  التـــي 
الطـــب ألجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى 
والكبد، مشـــيرة إلى أنها قابلت الكثير من 
المرضـــى المحتاجين لألعضاء الجســـدية 
علـــى مـــر الســـنوات، إال أن أبـــرز العقبـــات 
التـــي يعاني منهـــا المرضى فـــي البحرين، 
عـــدم وجـــود زراعة لألعضـــاء، حيث يلجأ 
كثيـــر مـــن المرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 

األعضـــاء مـــن خال الســـفر إلى عـــدد من 
الـــدول ومنهـــا دول مجـــاورة ودول أخرى 
خـــارج الوطن العربي، مؤكـــدة أن الكوادر 
الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة 
علـــى إجـــراء العمليـــات العاجلـــة المتعلقة 
بالزراعـــة لألعضـــاء والعـــاج دون انتظار 
المرضـــى الذين ينتظـــرون الحصول على 

دور إلجراء عمليات زراعة األعضاء.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة زراعـــة الكبـــد قـــد 
تحتـــاج إلـــى إجـــراء عمليـــات طارئـــة إذا 
توجـــد  ال  حيـــث  للكبـــد،  الفشـــل  حصـــل 
عمليات غســـيل للكبد كمـــا هو متوافر إلى 
غســـيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت 
لهم عمليات زراعة الكبد، مســـتعرضة في 
ذات الوقت قصة رجل ســـعودي كان لديه 
فشـــل حـــاد فـــي الكبـــد بالعـــام 1988، ولم 
يكـــن موجوًدا في منطقـــة الخليج العربي 

فـــي تلك الفترة مركـــز لزراعة الكبد، حيث 
تـــم االتصـــال بالديـــوان األميـــري في تلك 
الفتـــرة، وأمـــر المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
األميـــر الراحـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بســـرعة 
نقل المريض للواليات المتحدة األميركية 
إلجراء عمليـــة زراعة الكبد، وبالفعل تمت 
عمليـــة الزراعة للمريض خـــال أيام قليلة 
مـــن وصولـــه ألميـــركا، وما زال الشـــخص 
ـــا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء  حيًّ

عملية زراعة الكبد.
ينتظـــر  مريـــض   1000 يوجـــد  وقالـــت: 
زراعـــة الكلـــى، وهـــو عـــدد يعتبـــر مرتفًعـــا 
وليـــس بالقليـــل، وزراعـــة الكلـــى أصبحت 
مـــن العمليات الروتينيـــة وتحد من معاناة 
عمليات الغســـيل، كما يعتبـــر التبرع بكلية 
واحدة أمـــًرا يحد من المعاناة واآلالم عند 

المريـــض المحتـــاج، فنحتـــاج إلى تشـــريع 
حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في 
زراعـــة األعضـــاء كما هو الحـــال اليوم في 
الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة 
الكبـــد مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث نؤكـــد 
بالقـــول والفعل كفاءة الكـــوادر البحرينية 
المؤهلـــة والقـــادرة إلجـــراء العمليـــات في 
النقل والزراعة لألعضاء، كما تتوافر غرف 
العمليـــات المهيـــأة إلجـــراء العمليـــات في 
المستشـــفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له 
اليـــوم البدء في الســـماح للقطاع الصحي 
الخـــاص بالعمل في زراعة ونقل األعضاء، 
على غرار تجربة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
التي بدأت في برامج زراعة األعضاء منذ 
عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة 
األعضاء وينتظـــرون التحويل للعاج في 

الخـــارج ونتمنى من الجهات المعنية األمر 
باإلسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع 
الخـــاص بمزاولة إلجـــراء العمليات لزراعة 

األعضاء.
واقترحـــت وضـــع عامة إثبات للشـــخص 
الهويـــة  بطاقـــة  فـــي  بأعضائـــه  المتبـــرع 
تبـــرع  علـــى  واضحـــة  كإشـــارة  الذكيـــة، 
الشـــخص باألعضاء ودليل إمضاء مسبق 
للتبـــرع كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الدول 
الغربيـــة، وذلك حتى ال يكـــون هناك جدل 

بيـــن ذوي الشـــخص المتوفـــى واألهل إذا 
تبـــرع بأعضائـــه فـــي وقـــت ســـابق لصالح 

المؤسسات الصحية في الدولة.
لإلنســـان  اليمنـــى  الكبـــد  أن  وأكـــدت 
ترجـــع إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي فـــي حـــال 
التبـــرع بجـــزء منهـــا بعد 14 يوًمـــا أي مدة 
أســـبوعين، واألمر الذي يجب العمل عليه 
هـــو التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتبـــادل اآلراء والمعلومـــات الطبية بشـــأن 

الرأي الطبي.

1000 مريض ينتظر زراعة الكلى
الكبد اليمنى ترجع إلى حجمها الطبيعي بعد 14 يوما... استشارية األمراض الباطنية الزياني:

نجاح الزياني

^قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة 
اآلغـــا:  رانـــي  األعضـــاء  لزراعـــة  )الوطنيـــة( 
هنـــاك نيـــة جـــادة للتواصل مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة في مجال التبـــرع باألعضاء، حيث 
ســـيتم الترويج لثقافـــة التبرع باألعضاء من 
خـــال المنصة اإلعاميـــة التابعة إلى اللجنة 
المركزيـــة التـــي تم تدشـــينها حديثا، مشـــيًرا 
إلـــى أن عمليـــات زراعة الكلـــى موجودة منذ 
منتصـــف التســـعينات، إذ اســـتمر عـــدد مـــن 
األطباء بإجراء عمليات زراعة الكلى بمعدل 
8 إلى 10 عمليات في الســـنة، وتوقف إجراء 
كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب  العمليـــات 

)كوفيد 19(. 
وذكـــر اآلغـــا أنه تـــم عمـــل 5 عمليـــات زراعة 
كلـــى خال العـــام الجاري في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وهنـــاك نيـــة إلجـــراء 3 عمليـــات 
زراعـــة كلـــى خـــال شـــهر أغســـطس المقبل، 
حيث هناك عدد من 8 إلى 10 حاالت بحاجة 
للتبرع وزراعة أعضاء، وبســـبب عدم وجود 
عـــدد من المتبرعين المناســـبين يلجأ البعض 
إلى الســـفر ألجل الحصول علـــى أعضاء من 
قبل متبرع مناســـب، مؤكًدا في ذات الوقت 
أن معظم الحـــاالت التي أجريت لها عمليات 

زراعة أعضاء في المملكة كانت ناجحة.
وتابـــع: نأمل مـــن خال المنصـــة اإللكترونية 
وحملة صحيفة “الباد” لرفع حافز التشجيع 
للتبـــرع باألعضاء، من خال المنصة الرقمية 
التـــي تم إطاقها عن طـــرق اآللية والقوانين 
للتبـــرع باألعضـــاء، بحيـــث ال تكـــون هنـــاك 
تجارة ســـوداء في األعضاء البشرية، مشيًرا 
إلـــى أن الشـــائع فـــي البحريـــن زراعـــة الكلى 
توجـــد  ال  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي  والقرنيـــة، 
محـــاوالت للبـــدء فـــي زراعـــة الكبـــد ضمـــن 

أجنـــدة اللجنـــة المركزية من خـــال التعاون 
مع القطاع الصحي الخاص.

وواصـــل: تتســـلم اللجنـــة المركزيـــة طلبـــات 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص ويتم النظـــر فيها 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
زيـــارة  “نهـــرا”، ويتـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
منـــح  قبـــل  الخاصـــة  المستشـــفيات  مواقـــع 
التصاريح، والتأكد مـــن المواصفات العالمية 
مقارنة مع االطاع على تجارب بعض الدول 

التي تقوم بزراعة األعضاء البشرية.

ال خطة لزراعة الكبد بالبحرين... نائب رئيس اللجنة المركزية لزراعة األعضاء:

إجراء 3 عمليات زراعة كلى خالل أغسطس المقبل

راني اآلغا

^أوضح حسن يوسف محمد )مريض 
أجريت له زراعـــة كلى( المعاناة وحجم 

المريـــض  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اآلالم 
المحتاج إلى غســـيل كلى أو يحتاج 
لزراعـــة أحـــد األعضـــاء في جســـمه 
أداء  فـــي  الفشـــل  أو  التلـــف  بســـبب 

يعانـــي  حيـــث  الجســـمية،  الوظائـــف 
مرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــن آالم أشـــبه 

بالعـــذاب أو المـــوت أكثر من مـــرة في اليوم، 
بحسب تعبيره. 

وذكر محمد أنه عندما أصيب بالفشـــل الكلوي 
كان يتردد على المستشـــفى دائما لعمل غسيل 
الكلى، حيث كانت تســـتغرق عملية الغســـيل 4 
ســـاعات، وهي رحلة صعبة من اآلالم والعذاب 
واألوجـــاع للمريـــض، مضيفا أن رحلـــة البحث 
عن مستشفى لزراعة الكلى خارج البحرين هي 
رحلة أخرى شـــاقة بكل اآلالم والمعاناة، حيث 
إن معظـــم المستشـــفيات التـــي تـــم التخاطب 
معهمـــا كانت تجاريـــة وربحية ومكلفـــة ماديا، 

على حد قوله.
وقال: تم مخاطبة جمعية سلماباد الخيرية بعد 

نصيحـــة األهل واألصدقاء بضرورة 
إجـــراء عمليـــة زراعـــة كلـــى، وتم 
النظـــر في الطلب ألهمية عاج 
زراعـــة الكلـــى، وأعيش اآلن 
فـــي وضـــع صحـــي أفضـــل 
مضيفـــا:  واحـــدة،  بكليـــة 
تحتاج البحرين إلنشاء بنك 
زراعـــة األعضـــاء من خـــال حفظ 
األعضـــاء المتبـــرع بها لصالـــح المرضى 
وإنهـــاء  أرواحهـــم  إلنقـــاذ  المحتاجيـــن، 

معاناتهم وآالمهم اليومية.
وأشـــار إلى أن المرضى زارعي الكلى مناعتهم 
ضعيفـــة، فهـــم بحاجـــة الهتمـــام طبـــي ســـريع 
عنـــد مراجعة المستشـــفيات، وهناك من ينتظر 
لمـــدة تصـــل 8 ســـاعات عنـــد مراجعـــة طوارئ 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، متمنيـــا أن يكـــون 
هنـــاك بروتوكول خاص بالحاالت المســـتعجلة 
لمرضـــى الكلـــى وأصحـــاب األمـــراض المزمنة 
اختاطهـــم  لعـــدم  المنخفضـــة  المناعـــة  ذوي 
بالمرضى اآلخرين، إذ يحتمل إصابتهم بعدوى 

قد تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

البحرين بحاجة لبنك من األعضاء...
 المريض محمد مشاركا بندوة “^”:

آالم غسيل الكلى 4 ساعات من العذاب والموت
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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^قال أســـتاذ الفقه المقـــارن والقضايا الفقهية 
المعاصرة عبدالســـتار الهيتي: أشـــارت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الســـنة النبويـــة إلى أهمية مبادرة 
اإلنســـان إلى البر والتقوى من منطلق اآلية الكريمة 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم  “َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
َواْلُعـــْدَواِن”، حيـــث يتضح من المفاهيم اإلســـامية 
لعموم المسلمين أهمية المبادرة على العمل الخيري، 
ومنـــه التبرع بأعضاء الجســـد ومســـاعدة اآلخرين 
من البشر، وذلك لاستمرار في الحياة لإلنسان بعد 
معانـــاة المرض ومد يـــد العون والمســـاعدة للتغلب 
علـــى األوجاع المزمنة التي تؤثـــر على حياة الفرد، 
ومن خال اآليـــة “َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّمـــا َأْحَيا النَّاَس 
َجِميًعـــا”، واألحاديـــث النبوية منها “مثـــل المؤمنين 
فـــي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســـد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالسهر 
)ص(  الرســـول  عـــن  اآلخـــر  والحديـــث  والحمـــى”، 
“المســـلمون كرجل واحد، إن اشـــتكى عيُنه اشتكى 
ـــه”، ومن خال  كلُّه، وإن اشـــتكى رأُســـه اشـــتكى كلُّ
هـــذه األحاديث يتضح للعيان أهميـــة التعاون على 
عمـــل الخيـــر ومســـاعدة اآلخريـــن ومنهـــا المبـــادرة 
علـــى نقل األعضاء الجســـدية للمرضى المحتاجين 
إلـــى عمليات نقل أو زراعـــة أعضاء للبقاء على قيد 
الحياة، حيث إن “اإلنســـانية كلها جسد واحد” وهو 

الجانب الذي ركزت عليه السنة النبوية.
وأضـــاف الهيتـــي أن ثقافة التبـــرع باألعضاء تعتبر 
جديـــدة علـــى المجتمـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك حـــرج 
لـــدى البعـــض بســـبب البعـــد االجتماعـــي أو قلة في 
اإلمكانـــات  ضعـــف  جـــراء  التخصصيـــة  المفاهيـــم 
المهنيـــة لهذا الجانب، حيث نحتاج اليوم إلى طرح 
مبادرات ومشـــروعات تثقيـــف المجتمع لحثهم إلى 
التبرع الذي يعتبر من أعلى ســـمات ودرجات الكرم 
اإلنســـاني بين الناس، كما تعتبر ثقافة التبرع إلنقاذ 
األرواح من أعلى درجات العمل الخيري لبث الفرح 
لألعضـــاء ألجـــل  المحتاجيـــن  للمرضـــى  والســـرور 
اســـتمرار عجلـــة الحيـــاة من خال زراعـــة األعضاء 
لهـــم، مضيفـــا أن التبرع من جســـد شـــخص متوفى 
إلى شـــخص آخر على قيد الحياة بحاجة إلى عضو 
يعتبر عما خيريـــا وفيه أجر كبير للمتوفى وفائدة 
عامة على الجانب اإلنســـاني، حيث البعد اإلنساني 
الســـتمرار حياة البشـــر بغض النظر فـــي المعتقدات 
الدينيـــة يعتبـــر مـــن األمـــور الواجبـــة بحســـب رأي 
فقهـــاء الشـــريعة والعلـــوم الدينيـــة المســـلمين، كما 
حـــدد القرآن الكريـــم مفهوم الصدقـــة الجارية ومد 
يد جســـور التعـــاون والعـــون لآلخرين، مـــن منطلق 
تفريـــج كرب وهمـــوم الناس من بـــاب التعاون على 
البـــر والتقـــوى، حيث اســـتند فقهاء المســـلمين إلى 

المعنى القرآني في معاونة الناس من منطلق أنواع 
الصدقـــة الجاريـــة التي تســـاهم في إمـــداد الحياة، 
حيث من يتبرع يســـاهم في بناء الحياة الســـتمرار 

الذرية بين بني البشر.

وتابـــع الهيتـــي: الصدقـــة الجارية من خـــال التبرع 
باألعضـــاء تســـاهم في تخفيـــف أعبـــاء الحياة لمن 
يعاني من األمراض وبحاجة لعضو جســـدي تعرض 
للتلف مثل الكلى أو الكبد وغيرها من بقية األعضاء 
الجســـدية، مـــا يخفف علـــى المحتاج مـــن العمليات 
وأعباء تناول العقاقير إضافة للتخفيف من األعباء 
المادية على اإلنسان وعلى مؤسسات الدولة، حيث 
تؤكـــد بعض آيـــات القـــرآن الكريم أهمية اإلحســـان 
واإليثار والتكافل االجتماعي بين بني البشـــر بغض 
النظـــر إلـــى االنتمـــاء الدينـــي، وهنـــاك آراء فقهيـــة 
وأحـــكام شـــرعية بعضهـــا تبيـــن أنه ربمـــا يكون من 
الواجـــب على المســـتطيع التبرع من بـــدن إلى آخر، 
وهـــو األمر الجائـــز لإلنســـان، أي التبـــرع باألعضاء، 
وهـــذا األمـــر متفـــق عليه بيـــن فقهاء الشـــريعة في 

أصل البعد اإلنساني لكي تتجدد حياة اإلنسان.
وأوضـــح الهيتي حرمة التبرع باألعضاء التناســـلية 
بســـبب اختـــاط األنســـاب، كمـــا تعتبـــر عمليـــة نقل 
األعضـــاء مـــن اإلنســـان إلـــى الحيوانـــات محرمـــة 
بحســـب رأي بعـــض الفقهـــاء، ألن ذلـــك يتنافـــى مع 
تكريم اإلنســـان، ولكن رأي آخر للفقهاء ال يمانع وال 
يحـــرم أخذ بعـــض األعضاء من الحيـــوان وزراعتها 
لإلنســـان إذا كانـــت الحاجـــة الضروريـــة الســـتمرار 
حيـــاة اإلنســـان، مؤكدا فـــي ذات الوقـــت حرمة بيع 

أعضـــاء اإلنســـان حتـــى ال يكـــون هنـــاك اســـتغال 
للفقـــراء والمحتاجين، حيث حرم الدين اإلســـامي 
البيـــع والشـــراء لألعضـــاء، فيمـــا لم يحرم اإلســـام 
تكريـــم المتبرع من باب الكرم والتكريم، مضيفا أن 
مـــن الجائز شـــرعا للورثة التبرع بأعضاء الشـــخص 
المتوفـــى بنيـــة الصدقـــة الجاريـــة، حيث يحتســـب 

لذوي الشخص المتوفى األجر للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمجهولـــي الهوية عنـــد وفاتهم، قال 
والدولـــة  الصحيـــة  للمؤسســـات  يجـــوز  الهيتـــي: 
والحاكـــم الســـلطان فـــي حـــال احتيـــاج األعضـــاء 
البشـــرية التبرع بأعضاء هـــؤالء المجهولين باعتبار 
أن السلطان ولي أمر من ال ولي أمر له، وذلك بهدف 
االنتفـــاع من الكرم لبث الحياة في الروح البشـــرية، 
ومساندة المؤسســـات الصحية ومنظمات المجتمع 
المدني من خدمات النفع العام التي ينبغي االهتمام 
لهـــا من خال نشـــر ثقافة التبرع بأعضاء اإلنســـان، 
حيـــث هناك مســـائل تحتاج للبحث والـــرأي الفقهي 
وتأكيد أهمية التبرع باألعضاء كصدقة جارية، ألن 
بعض المســـائل لم يشـــر لها بشكل مباشر في القرآن 

الكريم والسنة النبوية.

التبـرع باألعضـاء جـزء مـن العمـل الخيـري
جائز للورثة التبرع بأعضاء المتوفى... أستاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي:

عبدالستار الهيتي

^قال رئيس جمعية البيارق البيضاء 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية القس 
هانـــي عزيـــز: ال توجـــد آيـــات فـــي الكتاب 
المقـــدس القديـــم أو الجديـــد أو األناجيل 
تحـــرم التبـــرع باألعضاء لغير المســـيحي، 
كمـــا ال توجـــد آيـــات عـــن مســـألة التبـــرع 
باألعضـــاء أو زراعتهـــا، ولكـــن هنـــاك رأي 
عـــن الروحانيات واآليات التي تحث على 
تكويـــن رأي الحتـــرام النفس البشـــرية من 
منطلـــق خلـــق اإلنســـان من نفخـــة واحدة 
وبنفس واحـــدة ومن والد البشـــرية جمعا 
آدم وأم واحدة حواء، حيث خلق اإلنسان 

واألجهـــزة  واألعضـــاء  الوظائـــف  بنفـــس 
الجســـمية بغض النظر عن الديانة والعرق 

ولون البشرة.
وذكـــر عزيـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة 
“الباد” بعنون “التبرع باألعضاء... صدقة 
جاريـــة” أن الكتـــاب المقـــدس واألناجيـــل 
والســـيد المســـيح علمنا بأننا جســـد واحد 
داخـــل مجموعـــة أعضـــاء كثيـــرة، حيـــث 
لـــكل عضو في جســـم اإلنســـان خصائص، 
وجميع البشرية تشترك في زراعة الجسد 
الواحـــد، وعنـــد الرجوع إلـــى المقارنة في 
التبـــرع  مســـألة  نجـــد  المســـيحية  آيـــات 

باألعضـــاء قبـــل أو بعـــد الممـــات مقبولـــة 
لـــدى الديانـــة المســـيحية، حيـــث الوصية 
للفرد متاحة لمن يرغب بالتبرع باألعضاء 
إلنقاد حياة اآلخريـــن، حيث يعتبر التبرع 
باألعضـــاء فـــي المســـيحية مـــن األعمـــال 
اإلنســـانية بهـــدف المحافظة على ســـامة 
النـــاس وحياتهم من المـــوت والمعاناة مع 
اآلالم، بغـــض النظـــر عـــن ديـــن الشـــخص 
المتبـــرع له. نحن نحث الناس على التبرع 

لتوفير فرصة الحياة الجديدة لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن المســـيحية ال تمانـــع مـــن 
كانـــت  مهمـــا  شـــخص  ألي  الفـــرد  تبـــرع 

ديانتـــه، إذ مـــن إيمـــان الديـــن المســـيحي 
التبـــرع باألعضاء إلى األشـــخاص األحياء 
أو التبـــرع بأعضـــاء الشـــخص الميـــت بعد 
موافقـــة األهل وذوي الشـــخص المتوفى، 
ثقافـــة  إلـــى  الترويـــج  فكـــرة  أن  مضيفـــا 
التبـــرع باألعضاء يجـــب أن تكون كما هي 
ثقافـــة التبرع بالـــدم، منتشـــرة بين الناس 
والمجتمعـــات العربيـــة، حيث ما زال هناك 
عـــدد من البشـــر لديهم هواجـــس وقلق أو 
مخـــاوف مـــن منطلـــق دينـــي واجتماعـــي 

بشأن مسألة التبرع باألعضاء.

المسيحية ال تمانع تبرع أهل المتوفى بأعضائه
الكتاب المقدس واألناجيل لم تحرم التبرع... القس هاني:

القس هاني عزيز

عطـــاء  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ^قـــال 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد محمـــد 
يعقوب عابديـــن: تعمل اللجنـــة المختصة 
بموضـــوع ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء على 
نشـــر الوعي المجتمعـــي في جميع مناطق 
المملكة بهـــدف الترويج إلى أهمية زراعة 
المرضـــى  ألجســـاد  البشـــرية  األعضـــاء 
الذيـــن يعانـــون مـــن تعطـــل أحـــد أجهـــزة 
أجســـامهم، حيـــث بـــدأت لجنـــة الشـــفاعة 
الحســـنة البحرينيـــة تحـــت مظلـــة جمعية 
عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة منذ العام 

2016 علـــى تطويـــر البرامـــج االجتماعية 
لاستفادة من تجارب ذوي الخبرة بشكل 
مجانـــي فـــي نقـــل المعلومـــات، بهدف بث 
الفائـــدة للجميـــع مـــن خـــال نشـــر الوعـــي 

للتبرع باألعضاء للمحتاجين.
وذكـــر أن نشـــر الوعي بشـــأن ثقافة التبرع 
باألعضـــاء تبلـــور بعـــد االســـتجابة لدعوة 
كريمة من قبل جمعية الشـــفاعة الحســـنة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، التي أخذت 
علـــى عاتقها أهمية نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع وإشـــاعة التوعيـــة بيـــن النـــاس 

بشـــأن ضـــرورة التبـــرع باألعضـــاء، حيث 
لوحظ وجود نقص في الوعي االجتماعي 

بمسألة التبرع باألعضاء.
وتابع: تم العمـــل من خال زيارة عدد من 
المجالس األهليـــة في مختلف محافظات 
المملكـــة وزيـــارة بعـــض المناطـــق بهـــدف 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  عـــن  الحديـــث 
فـــي التبرع باألعضاء من جســـم شـــخص 
متوفى إلى جســـم حي، ومن شخص حي 
قـــادر علـــى التبـــرع إلى شـــخص آخر حي، 
حيـــث تـــم التوضيـــح للمجاميـــع األهليـــة 

التي تمـــت زيارتها عن مشـــروعية وحلية 
التبرع في حال الوفاة ألحد أفراد العائلة، 
إذ تـــم تقديـــم عدد مـــن المحاضـــرات في 
الجمعيـــات األهلية والمـــدارس عن ثقافة 

التبرع وتم التجاوب باهتمام.
فـــي  الوعـــي  وشـــدد علـــى ضـــرورة رفـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  الحملـــة  بعـــد  المجتمـــع 
الرقميـــة  منصاتهـــا  كل  عبـــر  “البـــاد”  دار 
والصحيفـــة الورقيـــة، بهـــدف رفـــع نســـبة 
المتبرعين باألعضاء، للتخفيف من معاناة 

المرضى المحتاجين.

مبادرات للتواصل مع الجمعيات والمدارس والمجالس األهلية
نعمل على إشاعة ثقافة التبرع باألعضاء... أمين سر جمعية عطاء:

محمد عابدين

لتنشيط السياحة العالجية وجذب المتبرعين
ضرورة إنشاء مركز وطني للتبرع... توصيات ندوة “^”:

^أوصـــى المتحدثـــون فـــي ندوة 
باألعضـــاء.. صدقـــة  )التبـــرع  “البـــاد” 
جارية(، بضـــرورة وضع خطط وطنية 
بعيدة المـــدى للتوعية بأهميـــة التبرع 
الوعـــي  مســـتوى  لزيـــادة  باألعضـــاء؛ 
االجتماعـــي مـــن خـــال التعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي يشـــرف علـــى عمليـــات 
وزراعتهـــا  األعضـــاء  ونقـــل  التبـــرع 
وحفظهـــا بالتعاون مع علماء الشـــريعة 
ورجـــال الديـــن مـــن مختلـــف األديـــان 
شـــخصيات  وجـــود  مـــع  الســـماوية، 
مختصة في الرأي والتشـــريع القانوني 
وبالتعاون مع اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعة األعضـــاء، ووضع عامة إثبات 
لألعضـــاء الجســـمية المتبـــرع بهـــا في 

عـــن  إثبـــات  كدليـــل  الذكيـــة  البطاقـــة 
التبـــرع لحاملها في حـــال الوفاة يقطع 

الجدال مع أهل المتوفى.
وقالـــت مديـــرة النـــدوة الزميلـــة ليلـــى 

مـــال هللا إن النـــدوة أوصـــت بضرورة 
العاجيـــة  الســـياحة  إلـــى  الترويـــج 
يمكـــن  التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
مـــن خالهـــا الترويـــج ألهميـــة التبـــرع 

باألعضاء أسوة بتجارب بعض الدول، 
وحـــث األطبـــاء علـــى أهميـــة إرشـــاد 
وتوعيـــة أهالـــي المرضـــى بالمعلومات 
الطبيـــة إلقناعهم وحثهـــم على أهمية 
التبـــرع للمرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 
كلـــى أو كبد، والســـماح للمستشـــفيات 
زراعـــة  عمليـــات  بعمـــل  الخاصـــة 
األعضاء، وفتح قنـــوات التواصل بين 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
للتشاور في الرأي الطبي للحاالت التي 
تحتـــاج لزراعـــة أعضـــاء كلـــى أو كبد، 
والتوســـع في برامـــج المنصة الوطنية 
التي أطلقتها اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء مـــن خـــال التعاون 
مع الشـــخصيات الطبيـــة المؤثرة على 

المجتمع.
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المشاركون بالندوة

^ثّمن النائب محمـــد بوحمود، 
دور صحيفـــة “البـــاد” فـــي الترويج 
إلـــى ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء مـــن 
خـــال حملة “حيـــاة جديـــدة”، التي 
ســـتنعكس آثارها على المجتمع في 
السنوات المقبلة، إذ أوضح المرسوم 
بقانـــون رقم 16 لســـنة 1998 للناس 
إلنقـــاذ  باألعضـــاء  التبـــرع  أهميـــة 
حيـــاة اآلخرين من منطلـــق الدوافع 
النـــاس  أرواح  إلنقـــاذ  اإلنســـانية 

واستمرارية حياة اآلخرين.
بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذكـــر   

أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة “التبرع 
أن  جاريـــة”  صدقـــة  باألعضـــاء.. 
المجتمـــع البحرينـــي يحتـــاج لمزيد 
من التوعية عبر أنشـــطة الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة التـــي يمكن 
مـــن خالهـــا تثقيـــف أبنـــاء المجتمع 
التبـــرع باألعضـــاء، فهنـــاك  بأهميـــة 
التبـــرع  فـــي ثقافـــة مفهـــوم  نقـــص 
باألعضاء لـــدى البعض، والجمعيات 
الخيريـــة لـــم تصلهـــا طلبـــات لرفعها 
للجهـــات المعنيـــة باألمر عـــن حاجة 
بعضهم لزراعة األعضاء؛ نتيجة قلة 

فهم البعض ألهميـــة الحاجة لثقافة 
المجتمـــع  فـــي  باألعضـــاء  التبـــرع 
تســـليط  اآلن  وحـــان  البحرينـــي، 
الضـــوء علـــى أهميـــة ثقافـــة التبرع 
باألعضـــاء بعد مبادرة “الباد” لحياة 

جديدة.
وتابـــع: ال يوجـــد فراغ في التشـــريع 
القانونـــي بخصـــوص مســـألة التبرع 
هنـــاك  وإنمـــا  باألعضـــاء وزراعتهـــا، 
فـــراغ فـــي التوعيـــة التـــي تحتـــاج 
آثارهـــا  علـــى  التركيـــز  مـــن  لمزيـــد 
االجتماعيـــة واإلنســـانية مـــن خال 

المؤسســـات األهليـــة وبالتعـــاون مع 
األجهزة اإلعامية.

وقـــال: حصلـــت مبـــادرة “الباد” في 
حملـــة حيـــاة جديـــدة، علـــى “جائزة 
أخـــرى  جائـــزة  وهـــي  اإلنســـانية” 
حصلتها الصحيفة هذا العام إضافة 
حصدتهـــا  التـــي  األخـــرى  للجوائـــز 
“الباد” فـــي األيام القليلـــة الماضية 
بجائـــزة رئيـــس الـــوزراء للصحافـــة 
وجوائـــز مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.

فـــراغ في التوعــية بأهمــية التبـرع باألعضـاء
على الجمعيات الخيرية تثقيف الناس... بوحمود:

محمد بو حمود

األمـــراض  استشـــارية  ^طالبـــت 
الباطنيـــة والجهاز الهضمـــي والكبد نجاح 
الزيانـــي بدعـــم الجهـــات المعنيـــة بالقطاع 
الصحـــي فـــي الدولـــة للبـــدء فـــي تطبيـــق 
برامـــج زراعة األعضاء الجســـدية للقطاع 
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  إذ  الخـــاص،  الطبـــي 
البحرينيـــة قـــادرة علـــى إجـــراء عمليـــات 
نقـــل وزراعة األعضاء، وهناك مســـاٍع منذ 
4 ســـنوات لعدد من المستشفيات الخاصة 
تنظيـــم  مؤسســـة  موافقـــة  تنتظـــر  التـــي 
الطـــب ألجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى 
والكبد، مشـــيرة إلى أنها قابلت الكثير من 
المرضـــى المحتاجين لألعضاء الجســـدية 
علـــى مـــر الســـنوات، إال أن أبـــرز العقبـــات 
التـــي يعاني منهـــا المرضى فـــي البحرين، 
عـــدم وجـــود زراعة لألعضـــاء، حيث يلجأ 
كثيـــر مـــن المرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 

األعضـــاء مـــن خال الســـفر إلى عـــدد من 
الـــدول ومنهـــا دول مجـــاورة ودول أخرى 
خـــارج الوطن العربي، مؤكـــدة أن الكوادر 
الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة 
علـــى إجـــراء العمليـــات العاجلـــة المتعلقة 
بالزراعـــة لألعضـــاء والعـــاج دون انتظار 
المرضـــى الذين ينتظـــرون الحصول على 

دور إلجراء عمليات زراعة األعضاء.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة زراعـــة الكبـــد قـــد 
تحتـــاج إلـــى إجـــراء عمليـــات طارئـــة إذا 
توجـــد  ال  حيـــث  للكبـــد،  الفشـــل  حصـــل 
عمليات غســـيل للكبد كمـــا هو متوافر إلى 
غســـيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت 
لهم عمليات زراعة الكبد، مســـتعرضة في 
ذات الوقت قصة رجل ســـعودي كان لديه 
فشـــل حـــاد فـــي الكبـــد بالعـــام 1988، ولم 
يكـــن موجوًدا في منطقـــة الخليج العربي 

فـــي تلك الفترة مركـــز لزراعة الكبد، حيث 
تـــم االتصـــال بالديـــوان األميـــري في تلك 
الفتـــرة، وأمـــر المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
األميـــر الراحـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بســـرعة 
نقل المريض للواليات المتحدة األميركية 
إلجراء عمليـــة زراعة الكبد، وبالفعل تمت 
عمليـــة الزراعة للمريض خـــال أيام قليلة 
مـــن وصولـــه ألميـــركا، وما زال الشـــخص 
ـــا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء  حيًّ

عملية زراعة الكبد.
ينتظـــر  مريـــض   1000 يوجـــد  وقالـــت: 
زراعـــة الكلـــى، وهـــو عـــدد يعتبـــر مرتفًعـــا 
وليـــس بالقليـــل، وزراعـــة الكلـــى أصبحت 
مـــن العمليات الروتينيـــة وتحد من معاناة 
عمليات الغســـيل، كما يعتبـــر التبرع بكلية 
واحدة أمـــًرا يحد من المعاناة واآلالم عند 

المريـــض المحتـــاج، فنحتـــاج إلى تشـــريع 
حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في 
زراعـــة األعضـــاء كما هو الحـــال اليوم في 
الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة 
الكبـــد مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث نؤكـــد 
بالقـــول والفعل كفاءة الكـــوادر البحرينية 
المؤهلـــة والقـــادرة إلجـــراء العمليـــات في 
النقل والزراعة لألعضاء، كما تتوافر غرف 
العمليـــات المهيـــأة إلجـــراء العمليـــات في 
المستشـــفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له 
اليـــوم البدء في الســـماح للقطاع الصحي 
الخـــاص بالعمل في زراعة ونقل األعضاء، 
على غرار تجربة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
التي بدأت في برامج زراعة األعضاء منذ 
عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة 
األعضاء وينتظـــرون التحويل للعاج في 

الخـــارج ونتمنى من الجهات المعنية األمر 
باإلسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع 
الخـــاص بمزاولة إلجـــراء العمليات لزراعة 

األعضاء.
واقترحـــت وضـــع عامة إثبات للشـــخص 
الهويـــة  بطاقـــة  فـــي  بأعضائـــه  المتبـــرع 
تبـــرع  علـــى  واضحـــة  كإشـــارة  الذكيـــة، 
الشـــخص باألعضاء ودليل إمضاء مسبق 
للتبـــرع كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الدول 
الغربيـــة، وذلك حتى ال يكـــون هناك جدل 

بيـــن ذوي الشـــخص المتوفـــى واألهل إذا 
تبـــرع بأعضائـــه فـــي وقـــت ســـابق لصالح 

المؤسسات الصحية في الدولة.
لإلنســـان  اليمنـــى  الكبـــد  أن  وأكـــدت 
ترجـــع إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي فـــي حـــال 
التبـــرع بجـــزء منهـــا بعد 14 يوًمـــا أي مدة 
أســـبوعين، واألمر الذي يجب العمل عليه 
هـــو التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتبـــادل اآلراء والمعلومـــات الطبية بشـــأن 

الرأي الطبي.

1000 مريض ينتظر زراعة الكلى
الكبد اليمنى ترجع إلى حجمها الطبيعي بعد 14 يوما... استشارية األمراض الباطنية الزياني:

نجاح الزياني

^قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة 
اآلغـــا:  رانـــي  األعضـــاء  لزراعـــة  )الوطنيـــة( 
هنـــاك نيـــة جـــادة للتواصل مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة في مجال التبـــرع باألعضاء، حيث 
ســـيتم الترويج لثقافـــة التبرع باألعضاء من 
خـــال المنصة اإلعاميـــة التابعة إلى اللجنة 
المركزيـــة التـــي تم تدشـــينها حديثا، مشـــيًرا 
إلـــى أن عمليـــات زراعة الكلـــى موجودة منذ 
منتصـــف التســـعينات، إذ اســـتمر عـــدد مـــن 
األطباء بإجراء عمليات زراعة الكلى بمعدل 
8 إلى 10 عمليات في الســـنة، وتوقف إجراء 
كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب  العمليـــات 

)كوفيد 19(. 
وذكـــر اآلغـــا أنه تـــم عمـــل 5 عمليـــات زراعة 
كلـــى خال العـــام الجاري في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وهنـــاك نيـــة إلجـــراء 3 عمليـــات 
زراعـــة كلـــى خـــال شـــهر أغســـطس المقبل، 
حيث هناك عدد من 8 إلى 10 حاالت بحاجة 
للتبرع وزراعة أعضاء، وبســـبب عدم وجود 
عـــدد من المتبرعين المناســـبين يلجأ البعض 
إلى الســـفر ألجل الحصول علـــى أعضاء من 
قبل متبرع مناســـب، مؤكًدا في ذات الوقت 
أن معظم الحـــاالت التي أجريت لها عمليات 

زراعة أعضاء في المملكة كانت ناجحة.
وتابـــع: نأمل مـــن خال المنصـــة اإللكترونية 
وحملة صحيفة “الباد” لرفع حافز التشجيع 
للتبـــرع باألعضاء، من خال المنصة الرقمية 
التـــي تم إطاقها عن طـــرق اآللية والقوانين 
للتبـــرع باألعضـــاء، بحيـــث ال تكـــون هنـــاك 
تجارة ســـوداء في األعضاء البشرية، مشيًرا 
إلـــى أن الشـــائع فـــي البحريـــن زراعـــة الكلى 
توجـــد  ال  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي  والقرنيـــة، 
محـــاوالت للبـــدء فـــي زراعـــة الكبـــد ضمـــن 

أجنـــدة اللجنـــة المركزية من خـــال التعاون 
مع القطاع الصحي الخاص.

وواصـــل: تتســـلم اللجنـــة المركزيـــة طلبـــات 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص ويتم النظـــر فيها 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
زيـــارة  “نهـــرا”، ويتـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
منـــح  قبـــل  الخاصـــة  المستشـــفيات  مواقـــع 
التصاريح، والتأكد مـــن المواصفات العالمية 
مقارنة مع االطاع على تجارب بعض الدول 

التي تقوم بزراعة األعضاء البشرية.

ال خطة لزراعة الكبد بالبحرين... نائب رئيس اللجنة المركزية لزراعة األعضاء:

إجراء 3 عمليات زراعة كلى خالل أغسطس المقبل

راني اآلغا

^أوضح حسن يوسف محمد )مريض 
أجريت له زراعـــة كلى( المعاناة وحجم 

المريـــض  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اآلالم 
المحتاج إلى غســـيل كلى أو يحتاج 
لزراعـــة أحـــد األعضـــاء في جســـمه 
أداء  فـــي  الفشـــل  أو  التلـــف  بســـبب 

يعانـــي  حيـــث  الجســـمية،  الوظائـــف 
مرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــن آالم أشـــبه 

بالعـــذاب أو المـــوت أكثر من مـــرة في اليوم، 
بحسب تعبيره. 

وذكر محمد أنه عندما أصيب بالفشـــل الكلوي 
كان يتردد على المستشـــفى دائما لعمل غسيل 
الكلى، حيث كانت تســـتغرق عملية الغســـيل 4 
ســـاعات، وهي رحلة صعبة من اآلالم والعذاب 
واألوجـــاع للمريـــض، مضيفا أن رحلـــة البحث 
عن مستشفى لزراعة الكلى خارج البحرين هي 
رحلة أخرى شـــاقة بكل اآلالم والمعاناة، حيث 
إن معظـــم المستشـــفيات التـــي تـــم التخاطب 
معهمـــا كانت تجاريـــة وربحية ومكلفـــة ماديا، 

على حد قوله.
وقال: تم مخاطبة جمعية سلماباد الخيرية بعد 

نصيحـــة األهل واألصدقاء بضرورة 
إجـــراء عمليـــة زراعـــة كلـــى، وتم 
النظـــر في الطلب ألهمية عاج 
زراعـــة الكلـــى، وأعيش اآلن 
فـــي وضـــع صحـــي أفضـــل 
مضيفـــا:  واحـــدة،  بكليـــة 
تحتاج البحرين إلنشاء بنك 
زراعـــة األعضـــاء من خـــال حفظ 
األعضـــاء المتبـــرع بها لصالـــح المرضى 
وإنهـــاء  أرواحهـــم  إلنقـــاذ  المحتاجيـــن، 

معاناتهم وآالمهم اليومية.
وأشـــار إلى أن المرضى زارعي الكلى مناعتهم 
ضعيفـــة، فهـــم بحاجـــة الهتمـــام طبـــي ســـريع 
عنـــد مراجعة المستشـــفيات، وهناك من ينتظر 
لمـــدة تصـــل 8 ســـاعات عنـــد مراجعـــة طوارئ 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، متمنيـــا أن يكـــون 
هنـــاك بروتوكول خاص بالحاالت المســـتعجلة 
لمرضـــى الكلـــى وأصحـــاب األمـــراض المزمنة 
اختاطهـــم  لعـــدم  المنخفضـــة  المناعـــة  ذوي 
بالمرضى اآلخرين، إذ يحتمل إصابتهم بعدوى 

قد تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

البحرين بحاجة لبنك من األعضاء...
 المريض محمد مشاركا بندوة “^”:

آالم غسيل الكلى 4 ساعات من العذاب والموت

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/503124015750.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5031/bahrain/768294.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5031/bahrain/768293.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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^قال أســـتاذ الفقه المقـــارن والقضايا الفقهية 
المعاصرة عبدالســـتار الهيتي: أشـــارت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الســـنة النبويـــة إلى أهمية مبادرة 
اإلنســـان إلى البر والتقوى من منطلق اآلية الكريمة 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم  “َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
َواْلُعـــْدَواِن”، حيـــث يتضح من المفاهيم اإلســـامية 
لعموم المسلمين أهمية المبادرة على العمل الخيري، 
ومنـــه التبرع بأعضاء الجســـد ومســـاعدة اآلخرين 
من البشر، وذلك لاستمرار في الحياة لإلنسان بعد 
معانـــاة المرض ومد يـــد العون والمســـاعدة للتغلب 
علـــى األوجاع المزمنة التي تؤثـــر على حياة الفرد، 
ومن خال اآليـــة “َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّمـــا َأْحَيا النَّاَس 
َجِميًعـــا”، واألحاديـــث النبوية منها “مثـــل المؤمنين 
فـــي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســـد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالسهر 
)ص(  الرســـول  عـــن  اآلخـــر  والحديـــث  والحمـــى”، 
“المســـلمون كرجل واحد، إن اشـــتكى عيُنه اشتكى 
ـــه”، ومن خال  كلُّه، وإن اشـــتكى رأُســـه اشـــتكى كلُّ
هـــذه األحاديث يتضح للعيان أهميـــة التعاون على 
عمـــل الخيـــر ومســـاعدة اآلخريـــن ومنهـــا المبـــادرة 
علـــى نقل األعضاء الجســـدية للمرضى المحتاجين 
إلـــى عمليات نقل أو زراعـــة أعضاء للبقاء على قيد 
الحياة، حيث إن “اإلنســـانية كلها جسد واحد” وهو 

الجانب الذي ركزت عليه السنة النبوية.
وأضـــاف الهيتـــي أن ثقافة التبـــرع باألعضاء تعتبر 
جديـــدة علـــى المجتمـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك حـــرج 
لـــدى البعـــض بســـبب البعـــد االجتماعـــي أو قلة في 
اإلمكانـــات  ضعـــف  جـــراء  التخصصيـــة  المفاهيـــم 
المهنيـــة لهذا الجانب، حيث نحتاج اليوم إلى طرح 
مبادرات ومشـــروعات تثقيـــف المجتمع لحثهم إلى 
التبرع الذي يعتبر من أعلى ســـمات ودرجات الكرم 
اإلنســـاني بين الناس، كما تعتبر ثقافة التبرع إلنقاذ 
األرواح من أعلى درجات العمل الخيري لبث الفرح 
لألعضـــاء ألجـــل  المحتاجيـــن  للمرضـــى  والســـرور 
اســـتمرار عجلـــة الحيـــاة من خال زراعـــة األعضاء 
لهـــم، مضيفـــا أن التبرع من جســـد شـــخص متوفى 
إلى شـــخص آخر على قيد الحياة بحاجة إلى عضو 
يعتبر عما خيريـــا وفيه أجر كبير للمتوفى وفائدة 
عامة على الجانب اإلنســـاني، حيث البعد اإلنساني 
الســـتمرار حياة البشـــر بغض النظر فـــي المعتقدات 
الدينيـــة يعتبـــر مـــن األمـــور الواجبـــة بحســـب رأي 
فقهـــاء الشـــريعة والعلـــوم الدينيـــة المســـلمين، كما 
حـــدد القرآن الكريـــم مفهوم الصدقـــة الجارية ومد 
يد جســـور التعـــاون والعـــون لآلخرين، مـــن منطلق 
تفريـــج كرب وهمـــوم الناس من بـــاب التعاون على 
البـــر والتقـــوى، حيث اســـتند فقهاء المســـلمين إلى 

المعنى القرآني في معاونة الناس من منطلق أنواع 
الصدقـــة الجاريـــة التي تســـاهم في إمـــداد الحياة، 
حيث من يتبرع يســـاهم في بناء الحياة الســـتمرار 

الذرية بين بني البشر.

وتابـــع الهيتـــي: الصدقـــة الجارية من خـــال التبرع 
باألعضـــاء تســـاهم في تخفيـــف أعبـــاء الحياة لمن 
يعاني من األمراض وبحاجة لعضو جســـدي تعرض 
للتلف مثل الكلى أو الكبد وغيرها من بقية األعضاء 
الجســـدية، مـــا يخفف علـــى المحتاج مـــن العمليات 
وأعباء تناول العقاقير إضافة للتخفيف من األعباء 
المادية على اإلنسان وعلى مؤسسات الدولة، حيث 
تؤكـــد بعض آيـــات القـــرآن الكريم أهمية اإلحســـان 
واإليثار والتكافل االجتماعي بين بني البشـــر بغض 
النظـــر إلـــى االنتمـــاء الدينـــي، وهنـــاك آراء فقهيـــة 
وأحـــكام شـــرعية بعضهـــا تبيـــن أنه ربمـــا يكون من 
الواجـــب على المســـتطيع التبرع من بـــدن إلى آخر، 
وهـــو األمر الجائـــز لإلنســـان، أي التبـــرع باألعضاء، 
وهـــذا األمـــر متفـــق عليه بيـــن فقهاء الشـــريعة في 

أصل البعد اإلنساني لكي تتجدد حياة اإلنسان.
وأوضـــح الهيتي حرمة التبرع باألعضاء التناســـلية 
بســـبب اختـــاط األنســـاب، كمـــا تعتبـــر عمليـــة نقل 
األعضـــاء مـــن اإلنســـان إلـــى الحيوانـــات محرمـــة 
بحســـب رأي بعـــض الفقهـــاء، ألن ذلـــك يتنافـــى مع 
تكريم اإلنســـان، ولكن رأي آخر للفقهاء ال يمانع وال 
يحـــرم أخذ بعـــض األعضاء من الحيـــوان وزراعتها 
لإلنســـان إذا كانـــت الحاجـــة الضروريـــة الســـتمرار 
حيـــاة اإلنســـان، مؤكدا فـــي ذات الوقـــت حرمة بيع 

أعضـــاء اإلنســـان حتـــى ال يكـــون هنـــاك اســـتغال 
للفقـــراء والمحتاجين، حيث حرم الدين اإلســـامي 
البيـــع والشـــراء لألعضـــاء، فيمـــا لم يحرم اإلســـام 
تكريـــم المتبرع من باب الكرم والتكريم، مضيفا أن 
مـــن الجائز شـــرعا للورثة التبرع بأعضاء الشـــخص 
المتوفـــى بنيـــة الصدقـــة الجاريـــة، حيث يحتســـب 

لذوي الشخص المتوفى األجر للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمجهولـــي الهوية عنـــد وفاتهم، قال 
والدولـــة  الصحيـــة  للمؤسســـات  يجـــوز  الهيتـــي: 
والحاكـــم الســـلطان فـــي حـــال احتيـــاج األعضـــاء 
البشـــرية التبرع بأعضاء هـــؤالء المجهولين باعتبار 
أن السلطان ولي أمر من ال ولي أمر له، وذلك بهدف 
االنتفـــاع من الكرم لبث الحياة في الروح البشـــرية، 
ومساندة المؤسســـات الصحية ومنظمات المجتمع 
المدني من خدمات النفع العام التي ينبغي االهتمام 
لهـــا من خال نشـــر ثقافة التبرع بأعضاء اإلنســـان، 
حيـــث هناك مســـائل تحتاج للبحث والـــرأي الفقهي 
وتأكيد أهمية التبرع باألعضاء كصدقة جارية، ألن 
بعض المســـائل لم يشـــر لها بشكل مباشر في القرآن 

الكريم والسنة النبوية.

التبـرع باألعضـاء جـزء مـن العمـل الخيـري
جائز للورثة التبرع بأعضاء المتوفى... أستاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي:

عبدالستار الهيتي

^قال رئيس جمعية البيارق البيضاء 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية القس 
هانـــي عزيـــز: ال توجـــد آيـــات فـــي الكتاب 
المقـــدس القديـــم أو الجديـــد أو األناجيل 
تحـــرم التبـــرع باألعضاء لغير المســـيحي، 
كمـــا ال توجـــد آيـــات عـــن مســـألة التبـــرع 
باألعضـــاء أو زراعتهـــا، ولكـــن هنـــاك رأي 
عـــن الروحانيات واآليات التي تحث على 
تكويـــن رأي الحتـــرام النفس البشـــرية من 
منطلـــق خلـــق اإلنســـان من نفخـــة واحدة 
وبنفس واحـــدة ومن والد البشـــرية جمعا 
آدم وأم واحدة حواء، حيث خلق اإلنسان 

واألجهـــزة  واألعضـــاء  الوظائـــف  بنفـــس 
الجســـمية بغض النظر عن الديانة والعرق 

ولون البشرة.
وذكـــر عزيـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة 
“الباد” بعنون “التبرع باألعضاء... صدقة 
جاريـــة” أن الكتـــاب المقـــدس واألناجيـــل 
والســـيد المســـيح علمنا بأننا جســـد واحد 
داخـــل مجموعـــة أعضـــاء كثيـــرة، حيـــث 
لـــكل عضو في جســـم اإلنســـان خصائص، 
وجميع البشرية تشترك في زراعة الجسد 
الواحـــد، وعنـــد الرجوع إلـــى المقارنة في 
التبـــرع  مســـألة  نجـــد  المســـيحية  آيـــات 

باألعضـــاء قبـــل أو بعـــد الممـــات مقبولـــة 
لـــدى الديانـــة المســـيحية، حيـــث الوصية 
للفرد متاحة لمن يرغب بالتبرع باألعضاء 
إلنقاد حياة اآلخريـــن، حيث يعتبر التبرع 
باألعضـــاء فـــي المســـيحية مـــن األعمـــال 
اإلنســـانية بهـــدف المحافظة على ســـامة 
النـــاس وحياتهم من المـــوت والمعاناة مع 
اآلالم، بغـــض النظـــر عـــن ديـــن الشـــخص 
المتبـــرع له. نحن نحث الناس على التبرع 

لتوفير فرصة الحياة الجديدة لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن المســـيحية ال تمانـــع مـــن 
كانـــت  مهمـــا  شـــخص  ألي  الفـــرد  تبـــرع 

ديانتـــه، إذ مـــن إيمـــان الديـــن المســـيحي 
التبـــرع باألعضاء إلى األشـــخاص األحياء 
أو التبـــرع بأعضـــاء الشـــخص الميـــت بعد 
موافقـــة األهل وذوي الشـــخص المتوفى، 
ثقافـــة  إلـــى  الترويـــج  فكـــرة  أن  مضيفـــا 
التبـــرع باألعضاء يجـــب أن تكون كما هي 
ثقافـــة التبرع بالـــدم، منتشـــرة بين الناس 
والمجتمعـــات العربيـــة، حيث ما زال هناك 
عـــدد من البشـــر لديهم هواجـــس وقلق أو 
مخـــاوف مـــن منطلـــق دينـــي واجتماعـــي 

بشأن مسألة التبرع باألعضاء.

المسيحية ال تمانع تبرع أهل المتوفى بأعضائه
الكتاب المقدس واألناجيل لم تحرم التبرع... القس هاني:

القس هاني عزيز

عطـــاء  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ^قـــال 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد محمـــد 
يعقوب عابديـــن: تعمل اللجنـــة المختصة 
بموضـــوع ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء على 
نشـــر الوعي المجتمعـــي في جميع مناطق 
المملكة بهـــدف الترويج إلى أهمية زراعة 
المرضـــى  ألجســـاد  البشـــرية  األعضـــاء 
الذيـــن يعانـــون مـــن تعطـــل أحـــد أجهـــزة 
أجســـامهم، حيـــث بـــدأت لجنـــة الشـــفاعة 
الحســـنة البحرينيـــة تحـــت مظلـــة جمعية 
عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة منذ العام 

2016 علـــى تطويـــر البرامـــج االجتماعية 
لاستفادة من تجارب ذوي الخبرة بشكل 
مجانـــي فـــي نقـــل المعلومـــات، بهدف بث 
الفائـــدة للجميـــع مـــن خـــال نشـــر الوعـــي 

للتبرع باألعضاء للمحتاجين.
وذكـــر أن نشـــر الوعي بشـــأن ثقافة التبرع 
باألعضـــاء تبلـــور بعـــد االســـتجابة لدعوة 
كريمة من قبل جمعية الشـــفاعة الحســـنة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، التي أخذت 
علـــى عاتقها أهمية نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع وإشـــاعة التوعيـــة بيـــن النـــاس 

بشـــأن ضـــرورة التبـــرع باألعضـــاء، حيث 
لوحظ وجود نقص في الوعي االجتماعي 

بمسألة التبرع باألعضاء.
وتابع: تم العمـــل من خال زيارة عدد من 
المجالس األهليـــة في مختلف محافظات 
المملكـــة وزيـــارة بعـــض المناطـــق بهـــدف 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  عـــن  الحديـــث 
فـــي التبرع باألعضاء من جســـم شـــخص 
متوفى إلى جســـم حي، ومن شخص حي 
قـــادر علـــى التبـــرع إلى شـــخص آخر حي، 
حيـــث تـــم التوضيـــح للمجاميـــع األهليـــة 

التي تمـــت زيارتها عن مشـــروعية وحلية 
التبرع في حال الوفاة ألحد أفراد العائلة، 
إذ تـــم تقديـــم عدد مـــن المحاضـــرات في 
الجمعيـــات األهلية والمـــدارس عن ثقافة 

التبرع وتم التجاوب باهتمام.
فـــي  الوعـــي  وشـــدد علـــى ضـــرورة رفـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  الحملـــة  بعـــد  المجتمـــع 
الرقميـــة  منصاتهـــا  كل  عبـــر  “البـــاد”  دار 
والصحيفـــة الورقيـــة، بهـــدف رفـــع نســـبة 
المتبرعين باألعضاء، للتخفيف من معاناة 

المرضى المحتاجين.

مبادرات للتواصل مع الجمعيات والمدارس والمجالس األهلية
نعمل على إشاعة ثقافة التبرع باألعضاء... أمين سر جمعية عطاء:

محمد عابدين

لتنشيط السياحة العالجية وجذب المتبرعين
ضرورة إنشاء مركز وطني للتبرع... توصيات ندوة “^”:

^أوصـــى المتحدثـــون فـــي ندوة 
باألعضـــاء.. صدقـــة  )التبـــرع  “البـــاد” 
جارية(، بضـــرورة وضع خطط وطنية 
بعيدة المـــدى للتوعية بأهميـــة التبرع 
الوعـــي  مســـتوى  لزيـــادة  باألعضـــاء؛ 
االجتماعـــي مـــن خـــال التعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي يشـــرف علـــى عمليـــات 
وزراعتهـــا  األعضـــاء  ونقـــل  التبـــرع 
وحفظهـــا بالتعاون مع علماء الشـــريعة 
ورجـــال الديـــن مـــن مختلـــف األديـــان 
شـــخصيات  وجـــود  مـــع  الســـماوية، 
مختصة في الرأي والتشـــريع القانوني 
وبالتعاون مع اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعة األعضـــاء، ووضع عامة إثبات 
لألعضـــاء الجســـمية المتبـــرع بهـــا في 

عـــن  إثبـــات  كدليـــل  الذكيـــة  البطاقـــة 
التبـــرع لحاملها في حـــال الوفاة يقطع 

الجدال مع أهل المتوفى.
وقالـــت مديـــرة النـــدوة الزميلـــة ليلـــى 

مـــال هللا إن النـــدوة أوصـــت بضرورة 
العاجيـــة  الســـياحة  إلـــى  الترويـــج 
يمكـــن  التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
مـــن خالهـــا الترويـــج ألهميـــة التبـــرع 

باألعضاء أسوة بتجارب بعض الدول، 
وحـــث األطبـــاء علـــى أهميـــة إرشـــاد 
وتوعيـــة أهالـــي المرضـــى بالمعلومات 
الطبيـــة إلقناعهم وحثهـــم على أهمية 
التبـــرع للمرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 
كلـــى أو كبد، والســـماح للمستشـــفيات 
زراعـــة  عمليـــات  بعمـــل  الخاصـــة 
األعضاء، وفتح قنـــوات التواصل بين 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
للتشاور في الرأي الطبي للحاالت التي 
تحتـــاج لزراعـــة أعضـــاء كلـــى أو كبد، 
والتوســـع في برامـــج المنصة الوطنية 
التي أطلقتها اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء مـــن خـــال التعاون 
مع الشـــخصيات الطبيـــة المؤثرة على 

المجتمع.

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة: إبراهيم النهام

إدارة الندوة: ليلى مال الله

أعد الندوة للنشر: حسن عبدالرسول

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: كميل عاشور

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني   
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^قال أســـتاذ الفقه المقـــارن والقضايا الفقهية 
المعاصرة عبدالســـتار الهيتي: أشـــارت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الســـنة النبويـــة إلى أهمية مبادرة 
اإلنســـان إلى البر والتقوى من منطلق اآلية الكريمة 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم  “َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
َواْلُعـــْدَواِن”، حيـــث يتضح من المفاهيم اإلســـامية 
لعموم المسلمين أهمية المبادرة على العمل الخيري، 
ومنـــه التبرع بأعضاء الجســـد ومســـاعدة اآلخرين 
من البشر، وذلك لاستمرار في الحياة لإلنسان بعد 
معانـــاة المرض ومد يـــد العون والمســـاعدة للتغلب 
علـــى األوجاع المزمنة التي تؤثـــر على حياة الفرد، 
ومن خال اآليـــة “َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّمـــا َأْحَيا النَّاَس 
َجِميًعـــا”، واألحاديـــث النبوية منها “مثـــل المؤمنين 
فـــي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســـد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالسهر 
)ص(  الرســـول  عـــن  اآلخـــر  والحديـــث  والحمـــى”، 
“المســـلمون كرجل واحد، إن اشـــتكى عيُنه اشتكى 
ـــه”، ومن خال  كلُّه، وإن اشـــتكى رأُســـه اشـــتكى كلُّ
هـــذه األحاديث يتضح للعيان أهميـــة التعاون على 
عمـــل الخيـــر ومســـاعدة اآلخريـــن ومنهـــا المبـــادرة 
علـــى نقل األعضاء الجســـدية للمرضى المحتاجين 
إلـــى عمليات نقل أو زراعـــة أعضاء للبقاء على قيد 
الحياة، حيث إن “اإلنســـانية كلها جسد واحد” وهو 

الجانب الذي ركزت عليه السنة النبوية.
وأضـــاف الهيتـــي أن ثقافة التبـــرع باألعضاء تعتبر 
جديـــدة علـــى المجتمـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك حـــرج 
لـــدى البعـــض بســـبب البعـــد االجتماعـــي أو قلة في 
اإلمكانـــات  ضعـــف  جـــراء  التخصصيـــة  المفاهيـــم 
المهنيـــة لهذا الجانب، حيث نحتاج اليوم إلى طرح 
مبادرات ومشـــروعات تثقيـــف المجتمع لحثهم إلى 
التبرع الذي يعتبر من أعلى ســـمات ودرجات الكرم 
اإلنســـاني بين الناس، كما تعتبر ثقافة التبرع إلنقاذ 
األرواح من أعلى درجات العمل الخيري لبث الفرح 
لألعضـــاء ألجـــل  المحتاجيـــن  للمرضـــى  والســـرور 
اســـتمرار عجلـــة الحيـــاة من خال زراعـــة األعضاء 
لهـــم، مضيفـــا أن التبرع من جســـد شـــخص متوفى 
إلى شـــخص آخر على قيد الحياة بحاجة إلى عضو 
يعتبر عما خيريـــا وفيه أجر كبير للمتوفى وفائدة 
عامة على الجانب اإلنســـاني، حيث البعد اإلنساني 
الســـتمرار حياة البشـــر بغض النظر فـــي المعتقدات 
الدينيـــة يعتبـــر مـــن األمـــور الواجبـــة بحســـب رأي 
فقهـــاء الشـــريعة والعلـــوم الدينيـــة المســـلمين، كما 
حـــدد القرآن الكريـــم مفهوم الصدقـــة الجارية ومد 
يد جســـور التعـــاون والعـــون لآلخرين، مـــن منطلق 
تفريـــج كرب وهمـــوم الناس من بـــاب التعاون على 
البـــر والتقـــوى، حيث اســـتند فقهاء المســـلمين إلى 

المعنى القرآني في معاونة الناس من منطلق أنواع 
الصدقـــة الجاريـــة التي تســـاهم في إمـــداد الحياة، 
حيث من يتبرع يســـاهم في بناء الحياة الســـتمرار 

الذرية بين بني البشر.

وتابـــع الهيتـــي: الصدقـــة الجارية من خـــال التبرع 
باألعضـــاء تســـاهم في تخفيـــف أعبـــاء الحياة لمن 
يعاني من األمراض وبحاجة لعضو جســـدي تعرض 
للتلف مثل الكلى أو الكبد وغيرها من بقية األعضاء 
الجســـدية، مـــا يخفف علـــى المحتاج مـــن العمليات 
وأعباء تناول العقاقير إضافة للتخفيف من األعباء 
المادية على اإلنسان وعلى مؤسسات الدولة، حيث 
تؤكـــد بعض آيـــات القـــرآن الكريم أهمية اإلحســـان 
واإليثار والتكافل االجتماعي بين بني البشـــر بغض 
النظـــر إلـــى االنتمـــاء الدينـــي، وهنـــاك آراء فقهيـــة 
وأحـــكام شـــرعية بعضهـــا تبيـــن أنه ربمـــا يكون من 
الواجـــب على المســـتطيع التبرع من بـــدن إلى آخر، 
وهـــو األمر الجائـــز لإلنســـان، أي التبـــرع باألعضاء، 
وهـــذا األمـــر متفـــق عليه بيـــن فقهاء الشـــريعة في 

أصل البعد اإلنساني لكي تتجدد حياة اإلنسان.
وأوضـــح الهيتي حرمة التبرع باألعضاء التناســـلية 
بســـبب اختـــاط األنســـاب، كمـــا تعتبـــر عمليـــة نقل 
األعضـــاء مـــن اإلنســـان إلـــى الحيوانـــات محرمـــة 
بحســـب رأي بعـــض الفقهـــاء، ألن ذلـــك يتنافـــى مع 
تكريم اإلنســـان، ولكن رأي آخر للفقهاء ال يمانع وال 
يحـــرم أخذ بعـــض األعضاء من الحيـــوان وزراعتها 
لإلنســـان إذا كانـــت الحاجـــة الضروريـــة الســـتمرار 
حيـــاة اإلنســـان، مؤكدا فـــي ذات الوقـــت حرمة بيع 

أعضـــاء اإلنســـان حتـــى ال يكـــون هنـــاك اســـتغال 
للفقـــراء والمحتاجين، حيث حرم الدين اإلســـامي 
البيـــع والشـــراء لألعضـــاء، فيمـــا لم يحرم اإلســـام 
تكريـــم المتبرع من باب الكرم والتكريم، مضيفا أن 
مـــن الجائز شـــرعا للورثة التبرع بأعضاء الشـــخص 
المتوفـــى بنيـــة الصدقـــة الجاريـــة، حيث يحتســـب 

لذوي الشخص المتوفى األجر للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمجهولـــي الهوية عنـــد وفاتهم، قال 
والدولـــة  الصحيـــة  للمؤسســـات  يجـــوز  الهيتـــي: 
والحاكـــم الســـلطان فـــي حـــال احتيـــاج األعضـــاء 
البشـــرية التبرع بأعضاء هـــؤالء المجهولين باعتبار 
أن السلطان ولي أمر من ال ولي أمر له، وذلك بهدف 
االنتفـــاع من الكرم لبث الحياة في الروح البشـــرية، 
ومساندة المؤسســـات الصحية ومنظمات المجتمع 
المدني من خدمات النفع العام التي ينبغي االهتمام 
لهـــا من خال نشـــر ثقافة التبرع بأعضاء اإلنســـان، 
حيـــث هناك مســـائل تحتاج للبحث والـــرأي الفقهي 
وتأكيد أهمية التبرع باألعضاء كصدقة جارية، ألن 
بعض المســـائل لم يشـــر لها بشكل مباشر في القرآن 

الكريم والسنة النبوية.

التبـرع باألعضـاء جـزء مـن العمـل الخيـري
جائز للورثة التبرع بأعضاء المتوفى... أستاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي:

عبدالستار الهيتي

^قال رئيس جمعية البيارق البيضاء 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية القس 
هانـــي عزيـــز: ال توجـــد آيـــات فـــي الكتاب 
المقـــدس القديـــم أو الجديـــد أو األناجيل 
تحـــرم التبـــرع باألعضاء لغير المســـيحي، 
كمـــا ال توجـــد آيـــات عـــن مســـألة التبـــرع 
باألعضـــاء أو زراعتهـــا، ولكـــن هنـــاك رأي 
عـــن الروحانيات واآليات التي تحث على 
تكويـــن رأي الحتـــرام النفس البشـــرية من 
منطلـــق خلـــق اإلنســـان من نفخـــة واحدة 
وبنفس واحـــدة ومن والد البشـــرية جمعا 
آدم وأم واحدة حواء، حيث خلق اإلنسان 

واألجهـــزة  واألعضـــاء  الوظائـــف  بنفـــس 
الجســـمية بغض النظر عن الديانة والعرق 

ولون البشرة.
وذكـــر عزيـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة 
“الباد” بعنون “التبرع باألعضاء... صدقة 
جاريـــة” أن الكتـــاب المقـــدس واألناجيـــل 
والســـيد المســـيح علمنا بأننا جســـد واحد 
داخـــل مجموعـــة أعضـــاء كثيـــرة، حيـــث 
لـــكل عضو في جســـم اإلنســـان خصائص، 
وجميع البشرية تشترك في زراعة الجسد 
الواحـــد، وعنـــد الرجوع إلـــى المقارنة في 
التبـــرع  مســـألة  نجـــد  المســـيحية  آيـــات 

باألعضـــاء قبـــل أو بعـــد الممـــات مقبولـــة 
لـــدى الديانـــة المســـيحية، حيـــث الوصية 
للفرد متاحة لمن يرغب بالتبرع باألعضاء 
إلنقاد حياة اآلخريـــن، حيث يعتبر التبرع 
باألعضـــاء فـــي المســـيحية مـــن األعمـــال 
اإلنســـانية بهـــدف المحافظة على ســـامة 
النـــاس وحياتهم من المـــوت والمعاناة مع 
اآلالم، بغـــض النظـــر عـــن ديـــن الشـــخص 
المتبـــرع له. نحن نحث الناس على التبرع 

لتوفير فرصة الحياة الجديدة لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن المســـيحية ال تمانـــع مـــن 
كانـــت  مهمـــا  شـــخص  ألي  الفـــرد  تبـــرع 

ديانتـــه، إذ مـــن إيمـــان الديـــن المســـيحي 
التبـــرع باألعضاء إلى األشـــخاص األحياء 
أو التبـــرع بأعضـــاء الشـــخص الميـــت بعد 
موافقـــة األهل وذوي الشـــخص المتوفى، 
ثقافـــة  إلـــى  الترويـــج  فكـــرة  أن  مضيفـــا 
التبـــرع باألعضاء يجـــب أن تكون كما هي 
ثقافـــة التبرع بالـــدم، منتشـــرة بين الناس 
والمجتمعـــات العربيـــة، حيث ما زال هناك 
عـــدد من البشـــر لديهم هواجـــس وقلق أو 
مخـــاوف مـــن منطلـــق دينـــي واجتماعـــي 

بشأن مسألة التبرع باألعضاء.

المسيحية ال تمانع تبرع أهل المتوفى بأعضائه
الكتاب المقدس واألناجيل لم تحرم التبرع... القس هاني:

القس هاني عزيز

عطـــاء  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ^قـــال 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد محمـــد 
يعقوب عابديـــن: تعمل اللجنـــة المختصة 
بموضـــوع ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء على 
نشـــر الوعي المجتمعـــي في جميع مناطق 
المملكة بهـــدف الترويج إلى أهمية زراعة 
المرضـــى  ألجســـاد  البشـــرية  األعضـــاء 
الذيـــن يعانـــون مـــن تعطـــل أحـــد أجهـــزة 
أجســـامهم، حيـــث بـــدأت لجنـــة الشـــفاعة 
الحســـنة البحرينيـــة تحـــت مظلـــة جمعية 
عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة منذ العام 

2016 علـــى تطويـــر البرامـــج االجتماعية 
لاستفادة من تجارب ذوي الخبرة بشكل 
مجانـــي فـــي نقـــل المعلومـــات، بهدف بث 
الفائـــدة للجميـــع مـــن خـــال نشـــر الوعـــي 

للتبرع باألعضاء للمحتاجين.
وذكـــر أن نشـــر الوعي بشـــأن ثقافة التبرع 
باألعضـــاء تبلـــور بعـــد االســـتجابة لدعوة 
كريمة من قبل جمعية الشـــفاعة الحســـنة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، التي أخذت 
علـــى عاتقها أهمية نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع وإشـــاعة التوعيـــة بيـــن النـــاس 

بشـــأن ضـــرورة التبـــرع باألعضـــاء، حيث 
لوحظ وجود نقص في الوعي االجتماعي 

بمسألة التبرع باألعضاء.
وتابع: تم العمـــل من خال زيارة عدد من 
المجالس األهليـــة في مختلف محافظات 
المملكـــة وزيـــارة بعـــض المناطـــق بهـــدف 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  عـــن  الحديـــث 
فـــي التبرع باألعضاء من جســـم شـــخص 
متوفى إلى جســـم حي، ومن شخص حي 
قـــادر علـــى التبـــرع إلى شـــخص آخر حي، 
حيـــث تـــم التوضيـــح للمجاميـــع األهليـــة 

التي تمـــت زيارتها عن مشـــروعية وحلية 
التبرع في حال الوفاة ألحد أفراد العائلة، 
إذ تـــم تقديـــم عدد مـــن المحاضـــرات في 
الجمعيـــات األهلية والمـــدارس عن ثقافة 

التبرع وتم التجاوب باهتمام.
فـــي  الوعـــي  وشـــدد علـــى ضـــرورة رفـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  الحملـــة  بعـــد  المجتمـــع 
الرقميـــة  منصاتهـــا  كل  عبـــر  “البـــاد”  دار 
والصحيفـــة الورقيـــة، بهـــدف رفـــع نســـبة 
المتبرعين باألعضاء، للتخفيف من معاناة 

المرضى المحتاجين.

مبادرات للتواصل مع الجمعيات والمدارس والمجالس األهلية
نعمل على إشاعة ثقافة التبرع باألعضاء... أمين سر جمعية عطاء:

محمد عابدين

لتنشيط السياحة العالجية وجذب المتبرعين
ضرورة إنشاء مركز وطني للتبرع... توصيات ندوة “^”:

^أوصـــى المتحدثـــون فـــي ندوة 
باألعضـــاء.. صدقـــة  )التبـــرع  “البـــاد” 
جارية(، بضـــرورة وضع خطط وطنية 
بعيدة المـــدى للتوعية بأهميـــة التبرع 
الوعـــي  مســـتوى  لزيـــادة  باألعضـــاء؛ 
االجتماعـــي مـــن خـــال التعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي يشـــرف علـــى عمليـــات 
وزراعتهـــا  األعضـــاء  ونقـــل  التبـــرع 
وحفظهـــا بالتعاون مع علماء الشـــريعة 
ورجـــال الديـــن مـــن مختلـــف األديـــان 
شـــخصيات  وجـــود  مـــع  الســـماوية، 
مختصة في الرأي والتشـــريع القانوني 
وبالتعاون مع اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعة األعضـــاء، ووضع عامة إثبات 
لألعضـــاء الجســـمية المتبـــرع بهـــا في 

عـــن  إثبـــات  كدليـــل  الذكيـــة  البطاقـــة 
التبـــرع لحاملها في حـــال الوفاة يقطع 

الجدال مع أهل المتوفى.
وقالـــت مديـــرة النـــدوة الزميلـــة ليلـــى 

مـــال هللا إن النـــدوة أوصـــت بضرورة 
العاجيـــة  الســـياحة  إلـــى  الترويـــج 
يمكـــن  التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
مـــن خالهـــا الترويـــج ألهميـــة التبـــرع 

باألعضاء أسوة بتجارب بعض الدول، 
وحـــث األطبـــاء علـــى أهميـــة إرشـــاد 
وتوعيـــة أهالـــي المرضـــى بالمعلومات 
الطبيـــة إلقناعهم وحثهـــم على أهمية 
التبـــرع للمرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 
كلـــى أو كبد، والســـماح للمستشـــفيات 
زراعـــة  عمليـــات  بعمـــل  الخاصـــة 
األعضاء، وفتح قنـــوات التواصل بين 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
للتشاور في الرأي الطبي للحاالت التي 
تحتـــاج لزراعـــة أعضـــاء كلـــى أو كبد، 
والتوســـع في برامـــج المنصة الوطنية 
التي أطلقتها اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء مـــن خـــال التعاون 
مع الشـــخصيات الطبيـــة المؤثرة على 

المجتمع.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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^قال أســـتاذ الفقه المقـــارن والقضايا الفقهية 
المعاصرة عبدالســـتار الهيتي: أشـــارت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الســـنة النبويـــة إلى أهمية مبادرة 
اإلنســـان إلى البر والتقوى من منطلق اآلية الكريمة 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم  “َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
َواْلُعـــْدَواِن”، حيـــث يتضح من المفاهيم اإلســـامية 
لعموم المسلمين أهمية المبادرة على العمل الخيري، 
ومنـــه التبرع بأعضاء الجســـد ومســـاعدة اآلخرين 
من البشر، وذلك لاستمرار في الحياة لإلنسان بعد 
معانـــاة المرض ومد يـــد العون والمســـاعدة للتغلب 
علـــى األوجاع المزمنة التي تؤثـــر على حياة الفرد، 
ومن خال اآليـــة “َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّمـــا َأْحَيا النَّاَس 
َجِميًعـــا”، واألحاديـــث النبوية منها “مثـــل المؤمنين 
فـــي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســـد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالسهر 
)ص(  الرســـول  عـــن  اآلخـــر  والحديـــث  والحمـــى”، 
“المســـلمون كرجل واحد، إن اشـــتكى عيُنه اشتكى 
ـــه”، ومن خال  كلُّه، وإن اشـــتكى رأُســـه اشـــتكى كلُّ
هـــذه األحاديث يتضح للعيان أهميـــة التعاون على 
عمـــل الخيـــر ومســـاعدة اآلخريـــن ومنهـــا المبـــادرة 
علـــى نقل األعضاء الجســـدية للمرضى المحتاجين 
إلـــى عمليات نقل أو زراعـــة أعضاء للبقاء على قيد 
الحياة، حيث إن “اإلنســـانية كلها جسد واحد” وهو 

الجانب الذي ركزت عليه السنة النبوية.
وأضـــاف الهيتـــي أن ثقافة التبـــرع باألعضاء تعتبر 
جديـــدة علـــى المجتمـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك حـــرج 
لـــدى البعـــض بســـبب البعـــد االجتماعـــي أو قلة في 
اإلمكانـــات  ضعـــف  جـــراء  التخصصيـــة  المفاهيـــم 
المهنيـــة لهذا الجانب، حيث نحتاج اليوم إلى طرح 
مبادرات ومشـــروعات تثقيـــف المجتمع لحثهم إلى 
التبرع الذي يعتبر من أعلى ســـمات ودرجات الكرم 
اإلنســـاني بين الناس، كما تعتبر ثقافة التبرع إلنقاذ 
األرواح من أعلى درجات العمل الخيري لبث الفرح 
لألعضـــاء ألجـــل  المحتاجيـــن  للمرضـــى  والســـرور 
اســـتمرار عجلـــة الحيـــاة من خال زراعـــة األعضاء 
لهـــم، مضيفـــا أن التبرع من جســـد شـــخص متوفى 
إلى شـــخص آخر على قيد الحياة بحاجة إلى عضو 
يعتبر عما خيريـــا وفيه أجر كبير للمتوفى وفائدة 
عامة على الجانب اإلنســـاني، حيث البعد اإلنساني 
الســـتمرار حياة البشـــر بغض النظر فـــي المعتقدات 
الدينيـــة يعتبـــر مـــن األمـــور الواجبـــة بحســـب رأي 
فقهـــاء الشـــريعة والعلـــوم الدينيـــة المســـلمين، كما 
حـــدد القرآن الكريـــم مفهوم الصدقـــة الجارية ومد 
يد جســـور التعـــاون والعـــون لآلخرين، مـــن منطلق 
تفريـــج كرب وهمـــوم الناس من بـــاب التعاون على 
البـــر والتقـــوى، حيث اســـتند فقهاء المســـلمين إلى 

المعنى القرآني في معاونة الناس من منطلق أنواع 
الصدقـــة الجاريـــة التي تســـاهم في إمـــداد الحياة، 
حيث من يتبرع يســـاهم في بناء الحياة الســـتمرار 

الذرية بين بني البشر.

وتابـــع الهيتـــي: الصدقـــة الجارية من خـــال التبرع 
باألعضـــاء تســـاهم في تخفيـــف أعبـــاء الحياة لمن 
يعاني من األمراض وبحاجة لعضو جســـدي تعرض 
للتلف مثل الكلى أو الكبد وغيرها من بقية األعضاء 
الجســـدية، مـــا يخفف علـــى المحتاج مـــن العمليات 
وأعباء تناول العقاقير إضافة للتخفيف من األعباء 
المادية على اإلنسان وعلى مؤسسات الدولة، حيث 
تؤكـــد بعض آيـــات القـــرآن الكريم أهمية اإلحســـان 
واإليثار والتكافل االجتماعي بين بني البشـــر بغض 
النظـــر إلـــى االنتمـــاء الدينـــي، وهنـــاك آراء فقهيـــة 
وأحـــكام شـــرعية بعضهـــا تبيـــن أنه ربمـــا يكون من 
الواجـــب على المســـتطيع التبرع من بـــدن إلى آخر، 
وهـــو األمر الجائـــز لإلنســـان، أي التبـــرع باألعضاء، 
وهـــذا األمـــر متفـــق عليه بيـــن فقهاء الشـــريعة في 

أصل البعد اإلنساني لكي تتجدد حياة اإلنسان.
وأوضـــح الهيتي حرمة التبرع باألعضاء التناســـلية 
بســـبب اختـــاط األنســـاب، كمـــا تعتبـــر عمليـــة نقل 
األعضـــاء مـــن اإلنســـان إلـــى الحيوانـــات محرمـــة 
بحســـب رأي بعـــض الفقهـــاء، ألن ذلـــك يتنافـــى مع 
تكريم اإلنســـان، ولكن رأي آخر للفقهاء ال يمانع وال 
يحـــرم أخذ بعـــض األعضاء من الحيـــوان وزراعتها 
لإلنســـان إذا كانـــت الحاجـــة الضروريـــة الســـتمرار 
حيـــاة اإلنســـان، مؤكدا فـــي ذات الوقـــت حرمة بيع 

أعضـــاء اإلنســـان حتـــى ال يكـــون هنـــاك اســـتغال 
للفقـــراء والمحتاجين، حيث حرم الدين اإلســـامي 
البيـــع والشـــراء لألعضـــاء، فيمـــا لم يحرم اإلســـام 
تكريـــم المتبرع من باب الكرم والتكريم، مضيفا أن 
مـــن الجائز شـــرعا للورثة التبرع بأعضاء الشـــخص 
المتوفـــى بنيـــة الصدقـــة الجاريـــة، حيث يحتســـب 

لذوي الشخص المتوفى األجر للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمجهولـــي الهوية عنـــد وفاتهم، قال 
والدولـــة  الصحيـــة  للمؤسســـات  يجـــوز  الهيتـــي: 
والحاكـــم الســـلطان فـــي حـــال احتيـــاج األعضـــاء 
البشـــرية التبرع بأعضاء هـــؤالء المجهولين باعتبار 
أن السلطان ولي أمر من ال ولي أمر له، وذلك بهدف 
االنتفـــاع من الكرم لبث الحياة في الروح البشـــرية، 
ومساندة المؤسســـات الصحية ومنظمات المجتمع 
المدني من خدمات النفع العام التي ينبغي االهتمام 
لهـــا من خال نشـــر ثقافة التبرع بأعضاء اإلنســـان، 
حيـــث هناك مســـائل تحتاج للبحث والـــرأي الفقهي 
وتأكيد أهمية التبرع باألعضاء كصدقة جارية، ألن 
بعض المســـائل لم يشـــر لها بشكل مباشر في القرآن 

الكريم والسنة النبوية.

التبـرع باألعضـاء جـزء مـن العمـل الخيـري
جائز للورثة التبرع بأعضاء المتوفى... أستاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي:

عبدالستار الهيتي

^قال رئيس جمعية البيارق البيضاء 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية القس 
هانـــي عزيـــز: ال توجـــد آيـــات فـــي الكتاب 
المقـــدس القديـــم أو الجديـــد أو األناجيل 
تحـــرم التبـــرع باألعضاء لغير المســـيحي، 
كمـــا ال توجـــد آيـــات عـــن مســـألة التبـــرع 
باألعضـــاء أو زراعتهـــا، ولكـــن هنـــاك رأي 
عـــن الروحانيات واآليات التي تحث على 
تكويـــن رأي الحتـــرام النفس البشـــرية من 
منطلـــق خلـــق اإلنســـان من نفخـــة واحدة 
وبنفس واحـــدة ومن والد البشـــرية جمعا 
آدم وأم واحدة حواء، حيث خلق اإلنسان 

واألجهـــزة  واألعضـــاء  الوظائـــف  بنفـــس 
الجســـمية بغض النظر عن الديانة والعرق 

ولون البشرة.
وذكـــر عزيـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة 
“الباد” بعنون “التبرع باألعضاء... صدقة 
جاريـــة” أن الكتـــاب المقـــدس واألناجيـــل 
والســـيد المســـيح علمنا بأننا جســـد واحد 
داخـــل مجموعـــة أعضـــاء كثيـــرة، حيـــث 
لـــكل عضو في جســـم اإلنســـان خصائص، 
وجميع البشرية تشترك في زراعة الجسد 
الواحـــد، وعنـــد الرجوع إلـــى المقارنة في 
التبـــرع  مســـألة  نجـــد  المســـيحية  آيـــات 

باألعضـــاء قبـــل أو بعـــد الممـــات مقبولـــة 
لـــدى الديانـــة المســـيحية، حيـــث الوصية 
للفرد متاحة لمن يرغب بالتبرع باألعضاء 
إلنقاد حياة اآلخريـــن، حيث يعتبر التبرع 
باألعضـــاء فـــي المســـيحية مـــن األعمـــال 
اإلنســـانية بهـــدف المحافظة على ســـامة 
النـــاس وحياتهم من المـــوت والمعاناة مع 
اآلالم، بغـــض النظـــر عـــن ديـــن الشـــخص 
المتبـــرع له. نحن نحث الناس على التبرع 

لتوفير فرصة الحياة الجديدة لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن المســـيحية ال تمانـــع مـــن 
كانـــت  مهمـــا  شـــخص  ألي  الفـــرد  تبـــرع 

ديانتـــه، إذ مـــن إيمـــان الديـــن المســـيحي 
التبـــرع باألعضاء إلى األشـــخاص األحياء 
أو التبـــرع بأعضـــاء الشـــخص الميـــت بعد 
موافقـــة األهل وذوي الشـــخص المتوفى، 
ثقافـــة  إلـــى  الترويـــج  فكـــرة  أن  مضيفـــا 
التبـــرع باألعضاء يجـــب أن تكون كما هي 
ثقافـــة التبرع بالـــدم، منتشـــرة بين الناس 
والمجتمعـــات العربيـــة، حيث ما زال هناك 
عـــدد من البشـــر لديهم هواجـــس وقلق أو 
مخـــاوف مـــن منطلـــق دينـــي واجتماعـــي 

بشأن مسألة التبرع باألعضاء.

المسيحية ال تمانع تبرع أهل المتوفى بأعضائه
الكتاب المقدس واألناجيل لم تحرم التبرع... القس هاني:

القس هاني عزيز

عطـــاء  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ^قـــال 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد محمـــد 
يعقوب عابديـــن: تعمل اللجنـــة المختصة 
بموضـــوع ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء على 
نشـــر الوعي المجتمعـــي في جميع مناطق 
المملكة بهـــدف الترويج إلى أهمية زراعة 
المرضـــى  ألجســـاد  البشـــرية  األعضـــاء 
الذيـــن يعانـــون مـــن تعطـــل أحـــد أجهـــزة 
أجســـامهم، حيـــث بـــدأت لجنـــة الشـــفاعة 
الحســـنة البحرينيـــة تحـــت مظلـــة جمعية 
عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة منذ العام 

2016 علـــى تطويـــر البرامـــج االجتماعية 
لاستفادة من تجارب ذوي الخبرة بشكل 
مجانـــي فـــي نقـــل المعلومـــات، بهدف بث 
الفائـــدة للجميـــع مـــن خـــال نشـــر الوعـــي 

للتبرع باألعضاء للمحتاجين.
وذكـــر أن نشـــر الوعي بشـــأن ثقافة التبرع 
باألعضـــاء تبلـــور بعـــد االســـتجابة لدعوة 
كريمة من قبل جمعية الشـــفاعة الحســـنة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، التي أخذت 
علـــى عاتقها أهمية نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع وإشـــاعة التوعيـــة بيـــن النـــاس 

بشـــأن ضـــرورة التبـــرع باألعضـــاء، حيث 
لوحظ وجود نقص في الوعي االجتماعي 

بمسألة التبرع باألعضاء.
وتابع: تم العمـــل من خال زيارة عدد من 
المجالس األهليـــة في مختلف محافظات 
المملكـــة وزيـــارة بعـــض المناطـــق بهـــدف 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  عـــن  الحديـــث 
فـــي التبرع باألعضاء من جســـم شـــخص 
متوفى إلى جســـم حي، ومن شخص حي 
قـــادر علـــى التبـــرع إلى شـــخص آخر حي، 
حيـــث تـــم التوضيـــح للمجاميـــع األهليـــة 

التي تمـــت زيارتها عن مشـــروعية وحلية 
التبرع في حال الوفاة ألحد أفراد العائلة، 
إذ تـــم تقديـــم عدد مـــن المحاضـــرات في 
الجمعيـــات األهلية والمـــدارس عن ثقافة 

التبرع وتم التجاوب باهتمام.
فـــي  الوعـــي  وشـــدد علـــى ضـــرورة رفـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  الحملـــة  بعـــد  المجتمـــع 
الرقميـــة  منصاتهـــا  كل  عبـــر  “البـــاد”  دار 
والصحيفـــة الورقيـــة، بهـــدف رفـــع نســـبة 
المتبرعين باألعضاء، للتخفيف من معاناة 

المرضى المحتاجين.

مبادرات للتواصل مع الجمعيات والمدارس والمجالس األهلية
نعمل على إشاعة ثقافة التبرع باألعضاء... أمين سر جمعية عطاء:

محمد عابدين

لتنشيط السياحة العالجية وجذب المتبرعين
ضرورة إنشاء مركز وطني للتبرع... توصيات ندوة “^”:

^أوصـــى المتحدثـــون فـــي ندوة 
باألعضـــاء.. صدقـــة  )التبـــرع  “البـــاد” 
جارية(، بضـــرورة وضع خطط وطنية 
بعيدة المـــدى للتوعية بأهميـــة التبرع 
الوعـــي  مســـتوى  لزيـــادة  باألعضـــاء؛ 
االجتماعـــي مـــن خـــال التعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي يشـــرف علـــى عمليـــات 
وزراعتهـــا  األعضـــاء  ونقـــل  التبـــرع 
وحفظهـــا بالتعاون مع علماء الشـــريعة 
ورجـــال الديـــن مـــن مختلـــف األديـــان 
شـــخصيات  وجـــود  مـــع  الســـماوية، 
مختصة في الرأي والتشـــريع القانوني 
وبالتعاون مع اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعة األعضـــاء، ووضع عامة إثبات 
لألعضـــاء الجســـمية المتبـــرع بهـــا في 

عـــن  إثبـــات  كدليـــل  الذكيـــة  البطاقـــة 
التبـــرع لحاملها في حـــال الوفاة يقطع 

الجدال مع أهل المتوفى.
وقالـــت مديـــرة النـــدوة الزميلـــة ليلـــى 

مـــال هللا إن النـــدوة أوصـــت بضرورة 
العاجيـــة  الســـياحة  إلـــى  الترويـــج 
يمكـــن  التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
مـــن خالهـــا الترويـــج ألهميـــة التبـــرع 

باألعضاء أسوة بتجارب بعض الدول، 
وحـــث األطبـــاء علـــى أهميـــة إرشـــاد 
وتوعيـــة أهالـــي المرضـــى بالمعلومات 
الطبيـــة إلقناعهم وحثهـــم على أهمية 
التبـــرع للمرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 
كلـــى أو كبد، والســـماح للمستشـــفيات 
زراعـــة  عمليـــات  بعمـــل  الخاصـــة 
األعضاء، وفتح قنـــوات التواصل بين 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
للتشاور في الرأي الطبي للحاالت التي 
تحتـــاج لزراعـــة أعضـــاء كلـــى أو كبد، 
والتوســـع في برامـــج المنصة الوطنية 
التي أطلقتها اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء مـــن خـــال التعاون 
مع الشـــخصيات الطبيـــة المؤثرة على 

المجتمع.
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