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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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قدم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، بمعية جاللته صاحب 
بـــن حــمــد آل خليفة  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان  الــســمــو 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، خــالــص الــتــعــازي 
الثالث  تشارلز  الملك  الجاللة  صاحب  إلى  والمواساة 
وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  ملك 
إليزابيث  الملكة  الجاللة  صاحبة  وفــاة  فــي  الشمالية 
مؤكدا جاللته  أمس،  باكنغهام  في قصر  وذلك  الثانية، 
ــيـــادة المملكة  قـ إلــــى جـــانـــب  الــبــحــريــن  ــــوف مــمــلــكــة  وقـ

المتحدة وشعبها في هذا المصاب األليم.
جاللة  برحيل  فقد  أجمع  العالم  أن  جاللته  وأكــد 
ونــمــوذجــا  الــتــاريــخ،  سيخلدها  عظيمة  قــائــدة  الــمــلــكــة 
يــحــتــذى بــه فــي الــحــكــمــة والــخــبــرة والــمــحــبــة والــســالم 
والتسامح، وأن الجميع يستذكرون اليوم األثر العظيم 

واألعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.
وأكد حضرة صاحب الجاللة بهذه المناسبة اعتزازه 
بين  الوثيقة  والشراكة  االستراتيجية  العالقات  بعمق 
إلى  تمتد  والتي  المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة 
تاريخ طويل من التنسيق والتعاون المثمر في مختلف 

المجاالت، مؤكدا العزم على مواصلة العمل مع صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث لــدعــم وتــطــويــر هــذه 
على  ــار  ــ واالزدهـ بالخير  يــعــود  بما  المتميزة  الــعــالقــات 

الشعبين الصديقين.
ــــرب جــاللــتــه عـــن تــمــنــيــاتــه الــخــالــصــة لصاحب  وأعـ
الجاللة الملك تشارلز الثالث موفور الصحة والسعادة 
ودوام الــتــوفــيــق والـــســـداد ومــواصــلــة الــســيــر عــلــى خطى 
جاللة الملكة إليزابيث الثانية لقيادة المملكة المتحدة 
الدور  وتعزيز  والتطور  والرقي  التقدم  المزيد من  نحو 
الساحة  على  تبوأتها  التي  المرموقة  والمكانة  الريادي 

الدولية والتي أرست دعائمها جاللة الملكة الراحلة.
تشارلز  الملك  الجاللة  صاحب  أعــرب  جانبه،  من 
الــثــالــث عــن شــكــره وتــقــديــره لــحــضــرة صــاحــب الجاللة 
ــداه مـــن مشاعر  ــ عــلــى تـــعـــازي ومـــواســـاة جــاللــتــه ومـــا أبـ
طيبة ونبيلة مجسدة لعمق أواصر العالقات التاريخية 
الوطيدة بين المملكتين، متمنيا لجاللته وافر الصحة 

والسعادة.

تغطية فريق االنتخابات:

أصــــدر وزيــــر شــــؤون الــبــلــديــات 
ــرارا  ــ والـــــزراعـــــة وائــــــل الـــمـــبـــارك قـ
االنتخابية  الدعاية  تنظيم  بشأن 
النواب  النتخابات أعضاء مجلس 
والمجالس البلدية 2022، أكد فيه 
تــتــضــمــن وســائــل  أنـــه ال يــجــوز أن 
الشعارات  وال  االنتخابية  الدعاية 
والكتيبات  والـــصـــور  والــمــلــصــقــات 
ــة  ــتــــخــــدمــ ــمــــســ ــات الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
فــيــهــا الــمــســاس بـــأســـس الــعــقــيــدة 
ــدة الــشــعــب أو ما  اإلســالمــيــة ووحــ
بين  الــطــائــفــيــة  أو  الـــفـــرقـــة  يــثــيــر 

المواطنين.
ويــــحــــظــــر عــــلــــى كــــــل مـــرشـــح 
ــة مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب  ــ ــويــ ــ ــضــ ــ ــعــ ــ لــ
والمجالس البلدية إجراء الدعاية 
تنظيم  ذلــك  فــي  بما  االنتخابية، 
وعقد االجتماعات وإلقاء الخطب 
ــع الــمــلــصــقــات  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة ووضــ
والمآتم  المساجد  في  واإلعالنات 

وغيرها من دور العبادة.

ــر وضـــــــع اإلعـــــالنـــــات  ــظــ ويــــحــ
ــا في  ــهـ ــواعـ االنــتــخــابــيــة بــكــافــة أنـ
2٣ شـــارعـــا رئــيــســيــا، ويــجــب وضــع 
ــة االنــتــخــابــيــة  ــايــ ــات الــــدعــ ــ ــالنـ ــ إعـ
عــلــى اخــتــالف أنــواعــهــا ووســائــلــهــا 
متداخلة  وغــيــر  منسقة  بطريقة 
أبــعــاد  الــبــعــض، وعــلــى  مــع بعضها 
بالنسبة  الــرؤيــة  تعوق  ال  مناسبة 
المنظر  تشوه  وال  الــســيــارات،  إلــى 
اإلعــــــــالن  يـــحـــجـــب  وأال  الـــــــعـــــــام، 
الــخــاص بـــأي مــرشــح رؤيـــة إعــالن 
مرشح آخر، ويجب في كل األحوال 
أال تحجب هذه اإلعالنات عالمات 
إشـــاراتـــهـــا  أو  اإلرشـــــاديـــــة  الــــمــــرور 

الضوئية.
وتــــــوقــــــف أعــــــمــــــال الــــدعــــايــــة 
المملكة  أنـــحـــاء  فـــي  االنــتــخــابــيــة 
قبل الموعد المحدد لبدء عملية 

االقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مـــن جــانــبــه أكــــد وزيــــر الــعــدل 
والشؤون اإلسالمية رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات نواف بن محمد 
المعاودة أن كثافة الطلبات لتعديل 

إيجابي  مــؤشــر  الناخبين  بــيــانــات 
وتعكس  القادمة  االنتخابات  على 
وعي المواطن وحرصه على حقه 
مشيرا  والديمقراطي،  الدستوري 
ارتــفــاع طلبات تعديل  أنــه مع  إلــى 
بيانات كشوف الناخبين باإلضافة 
إلـــــى أعـــــــداد الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــذيـــن 
ــح فــي  ــرشـ ــتـ ــن نــيــتــهــم الـ ــروا عــ ــبــ عــ
سنكون  فإننا  القادمة  االنتخابات 
أمام استحقاق ديمقراطي مشهود 

له بالنجاح.
ــر ردا عــلــى ســـؤال  ــوزيـ الـ وأكــــد 
في  جولته  خالل  الخليج«  »أخبار 
بالمحافظة  اإلشـــرافـــيـــة  الــلــجــان 
الجنوبية  والمحافظة  الشمالية 
عدم وجود نية لتمديد أيام تعديل 
كـــشـــوف الـــنـــاخـــبـــيـــن، مــــؤكــــدا أنــهــا 

مقررة بحكم القانون 7 أيام.
الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  وأعـــلـــنـــت 
لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
راجــعــوا  الــذيــن  مــجــمــوع  أن   2022
بياناتهم في جداول الناخبين قد 
بــلــغ أكــثــر مـــن 178 ألـــف مــواطــن، 

ــم غـــيـــر مــســبــوق  ــرقــ ويـــعـــد هـــــذا الــ
االنتخابات  جميع  أعـــداد  ويــفــوق 
الــســابــقــة حــيــث لــم يــراجــعــهــا هــذا 
العدد سابًقا، ويعكس وعي الناخب 

إيــمــانــًا بمبدأ  وذلــــك  الــبــحــريــنــي، 
ــــذي كفله  الـ الــشــعــبــيــة  الــمــشــاركــة 
أعلى مجموع  بلغ  الدستور، حيث 
االنتخابات حوالي 1٣5  تاريخ  في 

ألف مراجعة لفترة عرض جداول 
الناخبين كاملة )سبعة أيام(.

المحلل  يرى  أ(:  )د ب   - واشنطن 
إدارة  أن  زاده  رفــيــع  مــجــيــد  األمــريــكــي 
الرئيس األمريكي ال تغض الطرف عن 
األنشطة والمؤامرات اإلرهابية للنظام 
اإليراني فحسب، بل إنها التزمت أيضا 
الهجمات  إزاء  تماما  المطبق  الصمت 
الــســيــبــرانــيــة الــمــتــصــاعــدة مـــن جــانــب 

حكامه. 
المجلس  رئــيــس  زاده  رفــيــع  وقــــال 
الـــدولـــي األمـــريـــكـــي لــلــشــرق األوســــط، 
فـــي تــقــريــر نــشــره »مــعــهــد جــيــتــســتــون« 
الصغيرة  ألــبــانــيــا  دولـــة  إن  األمــريــكــي، 
بدت أن لديها شجاعة أكثر وقيادة أقوى 
من إدارة بايدن، إذ أرسلت مؤخرا رسالة 
قوية إلى النظام اإليراني بعد هجمات 
سيبرانية من جانب طهران ضد تيرانا 
في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن 
الدبلوماسية  العالقات  قطعت  ألبانيا 
ــع إيـــــــــران وأمـــــــــرت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن  ــ مـ
والعاملين بسفارتها بمغادرة البالد في 

غضون 24 ساعة.
فــضــال  بــــايــــدن،  إدارة  تــتــخــذ  ــم  ــ ولـ

عـــن حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي )نـــاتـــو(، 
أي إجـــــــراءات ضـــد الــنــظــام اإليـــرانـــي، 
عضو  ألبانيا  أن  من  الرغم  على  حتى 

بالحلف.
عــضــو مجلس  زاده  رفــيــع  وأضــــاف 
إنــتــرنــاشــيــونــال  ــارد  ــارفــ »هــ مــجــلــة  إدارة 
ظلت  إذا  أنــه  هــارفــارد  بجامعة  ريفيو« 
وتواصل  الصمت  ملتزمة  بــايــدن  إدارة 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــام اإليــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــع الـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض مــ
إلحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي وتــســتــرضــي 
العقوبات  وتــرفــع  اإليــرانــيــيــن  الــزعــمــاء 
المفروضة على طهران فإن هذا النهج 
تمكينهم  إلــى  ويـــؤدي  يشجعهم  ســوف 
مـــن اســـتـــهـــداف الــمــزيــد والـــمـــزيـــد من 
الحكومات الغربية بهجمات سيبرانية. 
وأوضح رفيع زاده أن وقف المفاوضات 
على  عقوبات  وفــرض  النظام  هــذا  مــع 
ــتـــصـــاده تــعــد خـــطـــوات فـــي االتـــجـــاه  اقـ

الصحيح.

ع�ن ت�صم�ت  ب�اي��دن  اإدارة  اأم�ري�ك��ي:  م�ح�ل��ل 

ال�س�يبرانية الإرهابي�ة وهجماته�ا  اإي�ران  اأن�س�طة 

اف�ت�ت�اح العيادة الطبية لتقديم خدمات
الرعاية ال�صحية لنزلء مراكز الإ�صالح

في إطار مواصلة الجهود لتوفير أفضل خدمات الرعاية 
الصحية والوقائية والعالجية الالزمة لنزالء مراكز اإلصالح 
والتأهيل افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
جليلة  والــدكــتــورة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
العيادة  أمــس،  وزيــرة الصحة، صباح  السيد جــواد حسن  بنت 
الطبية لصالح تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز 

اإلصالح والتأهيل.
للمستشفيات  الخاضعة  الطبية  الــعــيــادة  افتتاح  ويــأتــي 
الحكومية وتقدم خدمات صحية متكاملة في إطار مواصلة 
وبأعلى  الساعة  مدار  على  الشاملة  الصحية  الرعاية  تقديم 
مستويات الجودة والكفاءة للنزالء بما يضمن الحفاظ على 

صحتهم وسالمتهم العامة.
تقديم  على  بالعمل  الحكومية  المستشفيات  وســتــقــوم 
أفــضــل الــخــدمــات الــصــحــيــة، بــحــســب الــمــعــايــيــر الــدولــيــة، إذ 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  اعتبر 
تقديم  في  النوعية  النقلة  هــذه  أن  األنــصــاري  محمد  أحمد 
التخصصات  جميع  فــي  صحية  خــدمــة  ســتــؤمــن  الــخــدمــات 
الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات 

الصحة النفسية.

اإليزابي�ث الملك�ة  التع�ازي ف�ي وف�اة  المل�ك يق�دم 
ال�ع�ال��م ف�ق��د ق�ائ��دة عظ�ي�م��ة والبح�ري��ن ت�ستذك��ر م�واق�ف�ه��ا الخ�ال��دة

نعت�ز بعم�ق العالقات ال�ص�تراتيجية وال�ص�راكة 
ال�وث�ي�ق��ة ب�ي��ن البحري�ن والمملك�ة المتح�دة

حظر الدعاية النتخابية في الم�ص�اجد والماآتم و23 �س�ارعا رئي�س�يا

للموظ�في�ن  رات��ب  ب��دون  اإج��ازة 
ال�م�ر�ص�ح�ي�ن ف�ي الن�ت�خ�اب���ات

اأعل�ى ن�س�بة مراجع�ة ج�داول ف�ي جمي�ع االنتخاب�ات.. وزي�ر الع�دل: ال تمدي�د لفت�رة تعدي�ل الك�س�وفات

} جاللة الملك المعظم يقدم واجب العزاء إلى جاللة الملك تشارلز الثالث.

} وزير العدل خالل جولته التفقدية في اللجان االشرافية.
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قــســم األشـــعـــة بمجمع  أنــجــز 
 5715 من  أكثر  الطبي  السلمانية 
ــا خـــــــالل شــــهــــر أغـــســـطـــس  فـــحـــصـ
ــــك ضــمــن اآللـــيـــات  الـــمـــاضـــي، وذلـ
بها  المعمول  للخطة  التنفيذية 

لتقليص قوائم االنتظار.
ــال الــدكــتــور أحــمــد محمد  وقـ
ــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــــصـ األنـ
ــيـــة إن  ــكـــومـ الـــحـ لــلــمــســتــشــفــيــات 
ــزة شــمــلــت  ــنـــجـ ــمـ الـــفـــحـــوصـــات الـ
ــواع خـــدمـــات األشــعــة  ــ مــخــتــلــف أنــ
السلمانية  مجمع  فــي  الــمــقــدمــة 
الـــطـــبـــي، حــيــث بــلــغــت فــحــوصــات 
ــة الــــرنــــيــــن الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـي  ــ ــعـ ــ أشـ
األشعة  وفحوصات  فحصا،   111٣
وفـــحـــوصـــات   ،110٣ الــمــقــطــعــيــة 
الــتــصــويــر بــاســتــخــدام الــمــوجــات 
الــصــوتــيــة )الــســونــار( ٣150،  فـــوق 
ــغـــت فــــحــــوصــــات أشـــعـــة  ــلـ ــا بـ ــمـ ــيـ فـ

تصوير الثدي ٣49 فحصا.
وأشار إلى أنه تم تدشين خطة 
مواعيد  انــتــظــار  قــوائــم  لتقليص 

السلمانية  بمجمع  األشــعــة  قسم 
الطبي في أكتوبر الماضي، ضمن 
لتقليص  متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة 
الصحية  الخدمات  انتظار  قوائم 
ــا الــمــســتــشــفــيــات  ــهـ ــدمـ ــقـ الــــتــــي تـ

الــحــكــومــيــة بـــهـــدف تــوفــيــر رعــايــة 
صحية شاملة ومستدامة لجميع 

المواطنين والمقيمين.
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ــاز  ــ ــهـ ــ أصــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس جـ
الــخــدمــة الــمــدنــيــة أحــمــد بن 
زايد الزايد توجيهات الخدمة 
المرشحين  الموظفين  بشأن 
لــعــضــويــة مــجــلــس الـــنـــواب أو 
الـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة، والـــتـــي 
ــح الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــنـ ــمـ ــي بـ ــقـــضـ تـ
مجلس  لعضوية  المرشحين 
البلدية  المجالس  أو  الــنــواب 
أو إجــازة خاصة  إجــازة سنوية 
بــــدون راتــــب وفـــقـــًا لــلــضــوابــط 
ـــة  ــدمـ ــخــ الــــمــــعــــتــــمــــدة فـــــــي الــ
ــداًء مــــن الـــيـــوم  ــ ــتـ ــ الـــمـــدنـــيـــة ابـ
الترشيح،  بـــاب  لقفل  الــتــالــي 
أي اعــتــبــارًا مــن يـــوم االثــنــيــن 
2022م  أكـــتـــوبـــر   10 الـــمـــوافـــق 
حتى انتهاء عملية االنتخاب، 

وال يجوز للموظفين المرشحين 
خالل هذه الفترة ممارسة أي من 
كانوا  التي  الوظيفة  اختصاصات 

يشغلونها.
وبّين أن اإلجازة تعتبر منتهية 
مع انتهاء عملية االنتخاب، وعلى 
العضوية  ينل  لم  الــذي  الموظف 
بــالــفــوز فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــودة 
اليوم  من  اعتبارا  عمله  لمباشرة 
االنتخاب،  عملية  النتهاء  التالي 
فإن لم يعد الموظف إلى مباشرة 
مهام وظيفته خالل خمسة عشر 
يــومــا مــتــصــلــة مـــن ذلـــك الــتــاريــخ 
الجهة  مــن  مقبول  عــذر  دون  مــن 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة اعــتــبــر 

مستقيال من العمل.

رئ�ي��ص��ة ج�ام��عة البحري�ن : ط�رح 
المزي�د م��ن ال��خطوط والحاف�الت 
لنق�ل الطلب�ة بي�ن مق�رات الجامع�ة

ص7 أخبار البحرين

ــارك بــن  ــبــ ــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــ ــ أكـ
أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
اإلدارات  أن  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ــوزارة  ــ بــ
الــمــدرســيــة وفــــرق اإلرشـــــاد االجــتــمــاعــي 
والجهات  التعليمية  الــخــدمــات  وقــطــاع 
ــي الـــهـــيـــئـــات الــتــعــلــيــمــيــة  الــمــخــتــصــة فــ
بـــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة تــتــابــع وتــرصــد 
»تــنــمــر« في  أي مـــمـــارســـات ومــســلــكــيــات 
ــيـــة، وتـــعـــمـــل عــلــى  الـــــمـــــدارس الـــحـــكـــومـ
وتربويا  وانضباطيا  علميا  معالجتها 
الطالبية  الالئحة  عليه  تنص  مــا  وفــق 
وبما  الــحــكــومــيــة،  لــلــمــدارس  المسلكية 
يراعي االنعكاسات النفسية والوجدانية 
عن  االنقطاع  فترة  خــالل  الطلبة  على 

الدوام المدرسي بسبب جائحة كورونا.
وبّين أن سلوك التنمر بين الطالب 
كثير من األحيان  والطالبات يرجع في 
إلـــى إشـــكـــاالت اجــتــمــاعــيــة يــعــانــي منها 
ــن تــدفــعــهــم هـــذه  ــذيــ بـــعـــض الــطــلــبــة الــ
اإلشـــكـــاالت إلـــى إظــهــار نـــوع مــن الــعــداء 
سواء  اآلخــريــن،  الطلبة  تجاه  السلوكي 
وكشف  جــســديــا.  أو  لفظيا  التنمر  كــان 

أنــه تم  الــعــام لــشــؤون الــمــدارس  المدير 
رصـــد عـــدد مــحــدود مــن حـــاالت التنمر 
العام  بدء  منذ  والطالبات  الطالب  بين 
الدراسي، وتم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة 
التحقيق  لــجــان  تــشــكــيــل  عــبــر  حــيــالــهــا 
أن  على  مــشــدًدا  واالنضباطي،  التربوي 
الالئحة  تصنيفات  وفق  التنمر،  سلوك 
الــمــســلــكــيــة الـــطـــالبـــيـــة، يــصــنــف ضمن 
يتسبب  ــد  وقــ الــجــســيــمــة،  الــمــخــالــفــات 
الـــذي يرتكب هذه  الــطــالــب  فــي خــســارة 
الــمــخــالــفــة تـــجـــاه أقـــرانـــه نــتــائــج الــعــام 
إعــادة  إلــى  به  وينتهي  بأكمله،  الــدراســي 
نظام  تغيير  حتى  أو  دراسيين،  فصلين 
ــة وتــعــلــيــق إمـــكـــانـــيـــة الــحــضــور  ــ ــدراسـ ــ الـ
االنـــتـــظـــامـــي مـــع األقــــــــران، كـــاشـــًفـــا عن 
يتم  الطالبية  التنمر  حـــاالت  أغــلــب  أن 
رصدها في الفئة العمرية من 14 إلى 16 
عاما، وهي السنوات التي تقع في بداية 
المراهقة، في حين تقل عن ذلك  فترة 

كثيرا بين الفئات األصغر أو األكبر.

ر�ص�د ح�الت مح�دودة م�ن التنم�ر ف�ي 
ع�دد م�ن المدار��س.. والتربي�ة تح�ذر
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ب�ق��ص�����م  ف�ح��ص��ا   5715 م���ن  اأك�ث��ر  اإن��ج���از 
ال�م��ا�صي  اأغ��ص�ط���س  خ�الل  بال�ص�لمانية  الأ�ص�عة 

} خطة لتقليص قوائم االنتظار بقسم األشعة بالسلمانية.
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ــاح الـــعـــيـــادة  ــتــ ــتــ ويـــــأتـــــي افــ
الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــاضــــــــعــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

وتقدم خدمات صحية متكاملة 
فـــــي إطــــــــار مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم 
الرعاية الصحية الشاملة على 

مدار الساعة وبأعلى مستويات 
بما  للنزالء  والــكــفــاءة  الــجــودة 
يضمن الحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم العامة.
ــتــــقــــوم الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية بالعمل على تقديم 
ــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  أفـــضـ
ــة،  ــيـ ــدولـ بــحــســب الـــمـــعـــايـــيـــر الـ
التنفيذي  الــرئــيــس  اعــتــبــر  إذ 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــد  ــمـ ــحـ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد مـ
الــنــقــلــة  هــــــذه  أن  األنــــــصــــــاري 

الخدمات  تقديم  فــي  النوعية 
ــة صـــحـــيـــة فــي  ــؤمـــن خــــدمــ ــتـ سـ
الطبية  الــتــخــصــصــات  جــمــيــع 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز الــرعــايــة 
ــة وخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ

الصحة النفسية.
وتم خالل االفتتاح االطالع 
على المرافق الصحية التابعة 
لـــلـــعـــيـــادة، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
بتحويل  المتعلقة  اإلجـــراءات 
الخدمات الصحية والعالجية، 
الــبــحــريــن  وخـــاصـــة أن مــمــلــكــة 

تـــبـــوأت مـــراكـــز مــتــقــدمــة على 
صــعــيــد تــوفــيــرهــا الــعــديــد من 
والمشاريع  والبرامج  الخطط 
ــان  ــمــ الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى ضــ
ــقــــوق الـــــنـــــزالء وحــصــولــهــم  حــ
الصحية  الــخــدمــات  كـــل  عــلــى 
معايير  بجانب  واالجــتــمــاعــيــة 
تطبيقها  يــتــم  الــتــي  الــســالمــة 
ـــة، فـــــي إطـــــار  ــ ـــيـ ــ بـــمـــعـــايـــيـــر دولـ
المؤسسات  دولـــة  أركـــان  تعزيز 
ــخ مـــبـــادئ  ــيــ ــرســ ــون وتــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

حقوق اإلنسان.

تقديم  ل�����ص��ال��ح  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  ي��ف��ت��ت��ح  ل��ل�����ص��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل����ن����زلء »الإ������ص�����اح وال���ت���اأه���ي���ل«

الرعاية  أفــضــل خــدمــات  الــجــهــود لتوفير  إطـــار مــواصــلــة  فــي 
اإلصــالح  مــراكــز  لــنــزالء  الــالزمــة  والعالجية  والــوقــائــيــة  الصحية 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــداهلل آل  الــفــريــق طبيب  افــتــتــح  والــتــأهــيــل 
بنت  جليلة  والــدكــتــورة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة 
الطبية  العيادة  أمــس،  صباح  الصحة،  وزيــرة  حسن  جــواد  السيد 
اإلصالح  مراكز  لنزالء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  لصالح 

والتأهيل.

غ��ل��ق ب���اب ال��م�����ص��ارك��ة ف��ي م��وؤت��م��ر »ال��ح��ل��ول الإب��داع��ي��ة
م��ن خ���ال م��خ��رج��ات ال��ب��ح��وث ال��م��ن��ج��زة ف��ت��رة ال��ج��ائ��ح��ة«

ــن الـــتـــقـــنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــت كـــلـــيـــة الــ ــنــ ــلــ أعــ
االشتراك  باب  غلق  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــــــاألوراق الــبــحــثــيــة فـــي مــؤتــمــر »الــحــلــول 
اإلبــداعــيــة مــن خـــالل مــخــرجــات الــبــحــوث 
يقام تحت  الذي  الجائحة«  فترة  المنجزة 
المبارك  ناصر  بــن  وائــل  المهندس  رعــايــة 
وزيـــــر شـــــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة رئــيــس 
مجلس بوليتكنك البحرين، خالل الفترة 
بعد  وذلــك  المقبل،  أكتوبر  إلى 20  من 18 
أن تــســلــمــت الــكــلــيــة الــعــديــد مـــن الــبــحــوث 
متعلقة  منوعة  مجاالت  إلى  تتطرق  التي 
التسجيل  يستمر  فيما  المؤتمر،  بموضوع 
مــفــتــوًحــا لــلــراغــبــيــن فـــي حــضــور الــمــؤتــمــر 

سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد.
البحث  عميد  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
الدكتور  بالبوليتكنك  واالبتكار  التطبيقي 
والــــدروس  فــصــل  »بــعــد  بــريــنــجــوت:  فيليب 
ــيــــد-19 الــــذي  ــوفــ الـــمـــســـتـــفـــادة مــــن وبــــاء كــ
هذا  أعلن  أن  يسعدني  امتد ثالث سنوات، 

اإلبداعية  )الحلول  عنوان:  تحت  المؤتمر 
مـــن خــــالل مــخــرجــات الــبــحــوث الــمــنــجــزة 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة(. لــقــد اســـتـــغـــرق الـــوبـــاء 
الكثير من الوقت وأثر في حياتنا بمختلف 
المستويات، ولكنه كان أيًضا حافًزا للتغيير 
بالقول:  للباحثين  متوجًها  حــولــنــا«.  مــن 
التي  التغييرات  تلك  من  نتعلم  أن  »نأمل 
ممارساتكم  وفــي  حياتكم،  في  أجريتموها 
التعليمية، من أجل دمج أفضل الممارسات 

في هذا العالم الجديد من التعليم«.
البوليتكنك  أن  فيليب  الــدكــتــور  وأكـــد 
مجاالت  في  البحوث  من  العديد  تسلمت 
والتكنولوجيا،  الــهــنــدســة،  تشمل:  منوعة 
اللوجستية،  والــخــدمــات  األعـــمـــال،  وإدارة 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ ــيـــم الــــعــــالــــي، والـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ومناقشة  طــرح  خــالل  مــن  المؤتمر  إثـــراء 
الـــمـــمـــارســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
على  تأثيرها  ومــدى   )19  - )كوفيد  كورونا 

اليومية خالل  الحياة  جوانب متنوعة من 
فترة ما بعد الجائحة.

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف الطلبة 
والــبــاحــثــيــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن 
العالي وصانعي  التعليم  واألكاديميين في 
والقادة،  والمدربين،  التعليمية،  السياسات 
ــيـــم، ومـــحـــتـــرفـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــن فـ ــريــ ــديــ ــمــ والــ
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــصـــمـــمـــي الـــمـــنـــاهـــج، 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــتــدريــس والــتــعــلــم، 
وخبراء  الصناعة  في  المصلحة  وأصحاب 
في  القانونيين  والخبراء  البحوث،  تسويق 
الــبــحــث، مــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
ــة والـــنـــشـــطـــة بــيــن  ــيــ ــابــ ــة اإليــــجــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ والـ
المصلحة  وأصــحــاب  البحرين  بوليتكنك 
ــتــــوى الــــوطــــنــــي واإلقـــلـــيـــمـــي  ــلــــى الــــمــــســ عــ
التنمية  في  مساهمتها  لتعزيز  والعالمي، 
االجتماعية واالقتصادية في عالم ما بعد 

الجائحة.

} د. فيليب برينجوت.

ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــرجـ ــ خـ
العربي الدفعة األولى من األطباء 
الدارسين في برنامج الماجستير 
اإلكلينيكي في طب العائلة الذي 
مع  بــالــشــراكــة  الــجــامــعــة  أطلقته 
ووزارة  للصحة  األعلى  المجلس 
الصحة وصندوق العمل »تمكين«، 
والرابطة العالمية ألطباء األسرة 
جــونــز  وجـــامـــعـــة   )WONCA(

هوبكنز األمريكية.
الماجستير  بــرنــامــج  وحــقــق 
اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــــي طــــب الــعــائــلــة 
نجاحا الفتا منذ إطالقه قبل أكثر 
األهــــداف  لتحقيقه  عــامــيــن  مـــن 
الــتــي دشـــن مــن أجــلــهــا الــبــرنــامــج 
والــمــتــمــثــلــة فـــي تــأهــيــل وتـــدريـــب 
ــي الـــتـــخـــرج  ــثــ ــديــ ــحــ األطــــــبــــــاء الــ
لــيــتــيــح أمــامــهــم فــرصــا وخـــيـــارات 
المجاالت  كافة  في  للعمل  أوســع 

إلى  البرنامج  يهدف  إذ  الطبية، 
متكامل  األطباء  من  جيل  تهيئة 
الــــكــــفــــاءات يــجــمــع بـــيـــن الــخــبــرة 
الــعــلــمــيــة والـــتـــفـــكـــيـــر الــمــنــهــجــي 
وذلك  النقدي،  والتقييم  السليم 
لمراجعة الممارسات االكلينيكية 
ضوء  على  الصحية  والــســيــاســات 
ــلــــمــــي الــــمــــتــــواصــــل  ــث الــــعــ ــحــ ــبــ الــ
الفرد  ألداء  المستمر  والتقييم 
حصل  وقد  الصحية.  والمؤسسة 
البرنامج على االعتماد األكاديمي 
ألطــبــاء  الــعــالــمــيــة  المنظمة  مــن 
األسرة WONCA في عام 2020 
وعــــّبــــر عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
والعلوم الطبية األستاذ الدكتور 
عــن  اهلل  ــيــــف  ضــ ــم  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
من  دفــعــة  أول  بتخريج  ســعــادتــه 
ــي طــب  ــ حـــمـــلـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـ
األطباء  إقبال  موضحًا  العائلة، 

الذي  بالبرنامج  االلتحاق  على 
ــة لـــتـــحـــاكـــي  ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــتــ ــرحــ طــ
المعتمدة  الــدولــيــة  الــمــقــايــيــس 
عال  مستوى  على  لكونه مبنيا 
العلمية،  واألســـس  المهنية  مــن 
ــرًا جــلــيــا  ــؤشــ ــو مــــا اعـــتـــبـــره مــ ــ وهـ
البرنامج  اكتسبها  الــتــي  للثقة 
بين األطباء في مملكة البحرين 
والمحتوى  التصميم  حيث  مــن 
والتنفيذ  والميداني  األكاديمي 

واالعتمادية.
ــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــ
اإلكلينيكي  الماجستير  برنامج 
طرحته  الـــذي  العائلة  طــب  فــي 
الــجــامــعــة بــالــشــراكــة مــع جامعة 
إشــادة  األمريكية  هوبكنز  جونز 
عـــدد مـــن الــمــؤســســات الــدولــيــة، 
وهــــــــــو بــــــرنــــــامــــــج يــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الخليج  وتــوجــه جــامــعــة  خــطــط 

مجلس  دول  احتياجات  لتلبية 
ابتكارية  حــلــول  ــرح  وطـ الــتــعــاون 
القضايا  وأبــرز  أهــم  في معالجة 
الــــــمــــــحــــــوريــــــة، لــــــذلــــــك تـــســـعـــى 
التعاون  لتطوير  دائما  الجامعة 
التعليم  مــؤســســات  مــع  الـــدولـــي 
السمة  ذات  الدولية  والمنظمات 
األكــاديــمــيــة والــبــحــثــيــة الـــرائـــدة 
على المستوى الدولي، بما يعود 
بالفائدة على الجامعة وسمعتها 
المترسخة  اإليــجــابــيــة  العلمية 
ألكثر من 42 عاما على الصعيد 
الخليجي والعربي والدولي، إلى 
البحثي  المحتوى  إثـــراء  جانب 
واألكـــاديـــمـــي لــبــرامــج الــجــامــعــة 
والتجارب  بالخبرات  األكاديمية 
الــعــالــمــيــة الــمــبــتــكــرة والــقــائــمــة 
لتلبية  والــتــجــديــد  اإلبــــداع  على 

احتياجات السوق.

ت�خ�ري�ج ال�دف�ع��ة الأول��ى م�ن الأط�ب���اء ال�ح�ا�ص�ل��ي���ن
عل�ى الماج�ص�تير الإكلينيك�ي بط�ب العائل�ة بجامع�ة الخلي�ج

ــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري  ــال الـــدكـــتـــور أحـ ــ قـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية إن 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع  األشعة  قسم 
فــحــصــًا خـــالل شــهــر أغسطس  أكــثــر مــن 5715 
ــات الــتــنــفــيــذيــة  ــيــ الـــمـــاضـــي، وذلـــــك ضــمــن اآللــ
للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
الفحوصات  أن  األنصاري  الدكتور    وأوضــح 
المنجزة شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
حيث  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  المقدمة 
المغناطيسي  الــرنــيــن  أشــعــة  فــحــوصــات  بلغت 
المقطعية  األشــعــة  وفــحــوصــات  فحصا،   1113
1103، وفحوصات التصوير باستخدام الموجات 
بلغت  فــيــمــا   ،3150 )الـــســـونـــار(  الــصــوتــيــة  ــوق  فـ

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصا.
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــجـــهـــود كــل  ــرئـ وأشـــــــاد الـ

بمجمع  األشــعــة  قسم  فــي  العاملة  الصحية  الــكــوادر 
وعملها  بإخالصها  أسهمت  التي  الطبي،  السلمانية 
الــجــاد فــي خــدمــة أكــبــر عــدد مــن الــمــرضــى وتقليص 
قوائم االنتظار، مشيرًا إلى أن العمل مستمر إلعادة 
مــؤكــدا  الــمــقــررة،  المنهجية  وفـــق  الــمــواعــيــد  جــدولــة 
أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى بــالــمــواعــيــد الــمــحــددة لهم 
لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
أنــه تم تدشين خطة لتقليص قوائم  إلــى  وأشــار 
السلمانية  بــمــجــمــع  األشـــعـــة  قــســم  مــواعــيــد  انــتــظــار 
الــطــبــي فـــي أكــتــوبــر الـــمـــاضـــي، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
الصحية  الخدمات  انتظار  قوائم  لتقليص  متكاملة 
توفير  بهدف  الحكومية  المستشفيات  تقدمها  التي 
المواطنين  لجميع  ومستدامة  شاملة  صحية  رعاية 

والمقيمين.

تــــــــعــــــــقــــــــد الــــــلــــــجــــــنــــــة 
لألمانة  التابعة  الخليجية 
الــعــامــة لــمــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي والـــمـــخـــتـــصـــة 
ــــراءات تصنيف  إجـ بــدراســة 
وتــــســــجــــيــــل الـــتـــخـــصـــصـــات 
الخليج  دول  فــي  الصحية 
الــعــربــي اجــتــمــاعــا لــهــا في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــــوم 30 
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، وضــمــن 
الثانية  الــنــســخــة  فــعــالــيــات 
من »مؤتمر الهيئة الوطنية 
والخدمات  المهن  لتنظيم 
ــيــــة«، تـــحـــت رعـــايـــة  الــــصــــحــ
ــــق طـــبـــيـــب الـــشـــيـــخ  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــن عــــــبــــــداهلل آل  مــــحــــمــــد 
خــلــيــفــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة خــــالل 
الفترة من 29 سبتمبر الى 

األول من أكتوبر 2022.
وقــالــت الــدكــتــورة مريم 
الرئيس  الــجــالهــمــة  عــذبــي 
من  إنـــه  للهيئة  التنفيذي 
هـــذا  يـــحـــضـــر  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ
ــاع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
إلى  إضــافــة  المجلس،  دول 
مــمــثــلــي مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــاون  ــعــ ــتــ لـــــــــدول مـــجـــلـــس الــ
ومــمــثــلــي األمــــانــــة الــعــامــة 
لدول مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
ــاع  ــمــ ــتــ ســـيـــتـــم خـــــــالل االجــ

بــحــث أحـــدث مــســتــجــدات توحيد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
المعمول  الــطــبــيــة  للتخصصات 
الــمــجــلــس،  دول  فـــي جــمــيــع  بــهــا 
ــذه  ــات هـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ومـــتـــطـــلـــبـــات واشـ

الممارسة.
وأوضحت الدكتورة الجالهمة 
أن االجتماع يطرح أيضا االتفاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
ــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة  ــادلـ ــيـ والـــصـ
البديل،  الــطــب  مهن  على  عـــالوًة 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
وطــرق  التخصص،  بحسب  دولـــة 
األساسية  المصادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين.

وأشارت إلى أن هذا االجتماع 
المبذولة  المساعي  ضمن  يــأتــي 
المجلس  دول  مواطني  لمساواة 
في إجراءات التصنيف والتسجيل 
خالل  مــن  الطبية،  للتخصصات 
ــوابــــط والــمــعــايــيــر  تـــوحـــيـــد الــــضــ
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــمـــمـــارســـة الــمــهــن 
ــراءات  ــ الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا، وإجـ
إصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الـــتـــســـجـــيـــل 
وشــــــهــــــادات الـــتـــصـــنـــيـــف الــمــهــنــي 
الصحيين  الــمــمــارســيــن  لجميع 
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وتــــــبــــــادل الـ

وتقويمها وتأهيل المتدربين.
وقــــــــــــد تـــــشـــــكـــــلـــــت الــــلــــجــــنــــة 
ــة  ــدراســ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة بــ

ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــــتــــخــــصــــصــــات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
ــرار  ــقــ بــ الــــعــــربــــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
ــاون، وتـــهـــدف  ــعــ ــتــ ــن مــجــلــس الــ مــ
إلـــــــــــى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــوحــــيــــد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
وإصـــدار  الصحية،  للتخصصات 
ودراســـة  مــشــتــرك،  دلــيــل خليجي 
إمــكــانــيــة وضـــع مــشــاريــع مشتركة 
ــورد الــخــلــيــجــي  ــبــ مـــثـــل: إنـــشـــاء الــ
لــلــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وتــبــادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
الصحي،  والــتــصــنــيــف  التسجيل 
واالستفادة من الدورات التدريبية 
دول  مــن  دولـــة  كــل  تنظمها  الــتــي 
الـــمـــجـــلـــس فــيــمــا يـــخـــص مــجــال 

التسجيل والتصنيف.

اجتماع اللجنة الخليجية الخا�صة باإجراءات ت�صجيل 
التخ�ص�ص�ات ال�صحي�ة ف�ي البحري�ن نهاي�ة ال�ص�هر 

} د. مريم الجالهمة.

 5715 م���ن   اأك���ث���ر  ي��ن��ج��ز  ال�����ص��ل��م��ان��ي��ة  م��ج��م��ع 
ف���ح�������ص���ا خ������ال اأغ�������ص���ط�������س ال���م���ا����ص���ي

شـــاركـــت الـــدكـــتـــورة جـــهـــاد عــبــداهلل 
الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
ــد(، فـــي االجــتــمــاع  ــعــ ــ الــــشــــورى، )عــــن ُب
السابع لمجلس أمناء المرصد العربي 
ــة عــــــادل بــن  ــاسـ ــرئـ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان بـ
في  ُعقد  الذي  العسومي،  عبدالرحمن 
بمشاركة  الــقــاهــرة  المصرية  العاصمة 

غالبية أعضاء مجلس األمناء.
ونــاقــش االجــتــمــاع مــوضــوع األمــن 
الــغــذائــي فــي الــوطــن الــعــربــي وتصاعد 
المتغيرات  ظل  في  الملف  هــذا  أهمية 
السياسية واالقتصادية والصحية التي 
يشهدها العالم، وذلك من خالل بحث 
أولوية إطالق المرصد المؤشر العربي 
لــألمــن الــغــذائــي الــمــقــدم كــمــقــتــرح مع 
فيما  الفاضل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 
المرصد  مشاركة  إلى  االجتماع  تطرق 
اإلقليمية  التدريبية  العمل  ورشـــة  فــي 
حول التخطيط االستراتيجي وتطوير 
الــســيــاســات فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي 
لألمن  اإلسالمية  المنظمة  من  بدعوة 
والعمل  التعاون  توثيق  وسبل  الغذائي، 

المشترك بين المرصد والمنظمة.
وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى خطة عمل 
العالقات  لبناء  المستقبلية  المرصد 
الــمــؤســســيــة مـــع الــمــجــالــس الــوطــنــيــة 
والــقــومــيــة لحقوق اإلنــســان فــي الــدول 
ــل الـــمـــجـــالـــس  ــمـ ــة، الــــتــــي تـــشـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
حقوق  مجال  في  العربية  والبرلمانات 
اإلنسان، والمجالس الوطنية والقومية 

لحقوق اإلنسان في الدول العربية.
وأكــــــــــد عــــــــــادل بــــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــد الــعــربــي  ــمـــرصـ الـــعـــســـومـــي حـــــرص الـ
ــان عــلــى إعـــطـــاء قضية  ــسـ لــحــقــوق اإلنـ

األمن الغذائي أهمية كبرى، وخاصة في ظل 
غذائية طاحنة  أزمــات  من  العالم  يشهده  ما 
ومن  األوكرانية،  الروسية  الحرب  أعقاب  في 
التي  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  أزمــة  قبلها 
العالمي، وأدت  ألقت بظاللها على االقتصاد 
زيـــادة كبيرة في  التضخم مــع  رفــع نسب  إلــى 
والمنتجات  الطاقة  أســعــار  وخــاصــة  األســعــار 
الغذائية عالمًيا، مبيًنا أنه من هذا المنطلق 
ــاء الـــمـــقـــتـــرح الــــخــــاص بــــإطــــالق الــمــؤشــر  ــ جـ

العربي لألمن الغذائي.
ــى ضــــــــرورة تــكــاتــف  ــ ــعـــســـومـــي إلــ ودعـــــــا الـ
الــجــهــود الــعــربــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة قضايا 
المناخ، مشيًدا بمبادرة جمهورية مصر  تغير 
الــعــربــيــة الســتــضــافــة الــــــدورة الــــــ27 لــمــؤتــمــر 
ــم الــمــتــحــدة اإلطــاريــة  أطــــراف اتــفــاقــيــة األمــ
نوفمبر  في  المقررة   27  Cop المناخ  لتغير 
في  تأتي  والــتــي  الشيخ،  شــرم  بمدينة  الــقــادم 

إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على 
إطار  لوضع  الدولية  الجهود  في  المساهمة 
ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات 

المناخية.
ــان الـــعـــربـــي أن  ــمـ ــرلـ ــبـ  وأوضــــــــح رئـــيـــس الـ
من  يتابع  اإلنــســان  لحقوق  العربي  المرصد 
ــان فـــي كـــل الــــدول،  ــسـ كــثــب مــلــف حــقــوق اإلنـ
مـــجـــدًدا رفـــض الــتــدخــالت الــخــارجــيــة تحت 
ذريـــعـــة حــقــوق اإلنــــســــان، مــشــيــًرا إلــــى إعــــداد 
ــاريـــر دوريـــــــة عــــن حـــالـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــقـ تـ
واالرتقاء  المحاوالت،  لمجابهة هذه  العربية 
بمنظومة حقوق اإلنسان العربية، إلى جانب 
مــســاعــي إطـــــالق الـــمـــؤشـــر الـــعـــربـــي لــحــقــوق 
ــان، الــــذي ال يــهــتــم فــقــط بــالــمــؤشــرات  ــسـ اإلنـ
االقتصادية  المؤشرات  يشمل  بل  السياسية، 
واالجتماعية والثقافية؛ بهدف إبراز الجهود 
العربية المتميزة في قضايا حقوق اإلنسان.

ال��م��ر���ص��د ال��ع��رب��ي ل��ح��ق��وق الإن�����ص��ان ي��وؤك��د اأول��وي��ة
اإط�������اق ال���م���وؤ����ص���ر ال���ع���رب���ي ل����اأم����ن ال���غ���ذائ���ي

ا�صتعرا�س مجالت التعاون التعليمي بين البحرين وال�صعودية

} وزير التربية يلتقي نظيره السعودي.

اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
وزيــر  الشيخ  آل  محمد  بــن  حمد  الدكتور  مــع  والتعليم 
خالل  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم 
مقر  فــي  التعليم  تــحــويــل  قــمــة  مــؤتــمــر  فــي  مشاركتهما 
األمم المتحدة بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، 
حيث تم خالل االجتماع بحث الموضوعات المدرجة في 
جلسات المؤتمر، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين 
للعالقات  تجسيدًا  التعليمية،  الــشــؤون  فــي  الشقيقين 

األخوية المتميزة بينهما.
بنت  هيفاء  األميرة  السمو  االجتماع صاحبة  حضر 
العربية  للمملكة  الدائم  المندوب  مقرن  آل  عبدالعزيز 

السعودية لدى منظمة اليونسكو.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16250/pdf/1-Supplime/16250.pdf?fixed1512
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/1309071
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309071
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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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ــاح الـــعـــيـــادة  ــتــ ــتــ ويـــــأتـــــي افــ
الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــاضــــــــعــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

وتقدم خدمات صحية متكاملة 
فـــــي إطــــــــار مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم 
الرعاية الصحية الشاملة على 

مدار الساعة وبأعلى مستويات 
بما  للنزالء  والــكــفــاءة  الــجــودة 
يضمن الحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم العامة.
ــتــــقــــوم الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية بالعمل على تقديم 
ــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  أفـــضـ
ــة،  ــيـ ــدولـ بــحــســب الـــمـــعـــايـــيـــر الـ
التنفيذي  الــرئــيــس  اعــتــبــر  إذ 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــد  ــمـ ــحـ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد مـ
الــنــقــلــة  هــــــذه  أن  األنــــــصــــــاري 

الخدمات  تقديم  فــي  النوعية 
ــة صـــحـــيـــة فــي  ــؤمـــن خــــدمــ ــتـ سـ
الطبية  الــتــخــصــصــات  جــمــيــع 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز الــرعــايــة 
ــة وخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ

الصحة النفسية.
وتم خالل االفتتاح االطالع 
على المرافق الصحية التابعة 
لـــلـــعـــيـــادة، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
بتحويل  المتعلقة  اإلجـــراءات 
الخدمات الصحية والعالجية، 
الــبــحــريــن  وخـــاصـــة أن مــمــلــكــة 

تـــبـــوأت مـــراكـــز مــتــقــدمــة على 
صــعــيــد تــوفــيــرهــا الــعــديــد من 
والمشاريع  والبرامج  الخطط 
ــان  ــمــ الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى ضــ
ــقــــوق الـــــنـــــزالء وحــصــولــهــم  حــ
الصحية  الــخــدمــات  كـــل  عــلــى 
معايير  بجانب  واالجــتــمــاعــيــة 
تطبيقها  يــتــم  الــتــي  الــســالمــة 
ـــة، فـــــي إطـــــار  ــ ـــيـ ــ بـــمـــعـــايـــيـــر دولـ
المؤسسات  دولـــة  أركـــان  تعزيز 
ــخ مـــبـــادئ  ــيــ ــرســ ــون وتــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

حقوق اإلنسان.

تقديم  ل�����ص��ال��ح  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  ي��ف��ت��ت��ح  ل��ل�����ص��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل����ن����زلء »الإ������ص�����اح وال���ت���اأه���ي���ل«

الرعاية  أفــضــل خــدمــات  الــجــهــود لتوفير  إطـــار مــواصــلــة  فــي 
اإلصــالح  مــراكــز  لــنــزالء  الــالزمــة  والعالجية  والــوقــائــيــة  الصحية 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــداهلل آل  الــفــريــق طبيب  افــتــتــح  والــتــأهــيــل 
بنت  جليلة  والــدكــتــورة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة 
الطبية  العيادة  أمــس،  صباح  الصحة،  وزيــرة  حسن  جــواد  السيد 
اإلصالح  مراكز  لنزالء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  لصالح 

والتأهيل.

غ��ل��ق ب���اب ال��م�����ص��ارك��ة ف��ي م��وؤت��م��ر »ال��ح��ل��ول الإب��داع��ي��ة
م��ن خ���ال م��خ��رج��ات ال��ب��ح��وث ال��م��ن��ج��زة ف��ت��رة ال��ج��ائ��ح��ة«

ــن الـــتـــقـــنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــت كـــلـــيـــة الــ ــنــ ــلــ أعــ
االشتراك  باب  غلق  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــــــاألوراق الــبــحــثــيــة فـــي مــؤتــمــر »الــحــلــول 
اإلبــداعــيــة مــن خـــالل مــخــرجــات الــبــحــوث 
يقام تحت  الذي  الجائحة«  فترة  المنجزة 
المبارك  ناصر  بــن  وائــل  المهندس  رعــايــة 
وزيـــــر شـــــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة رئــيــس 
مجلس بوليتكنك البحرين، خالل الفترة 
بعد  وذلــك  المقبل،  أكتوبر  إلى 20  من 18 
أن تــســلــمــت الــكــلــيــة الــعــديــد مـــن الــبــحــوث 
متعلقة  منوعة  مجاالت  إلى  تتطرق  التي 
التسجيل  يستمر  فيما  المؤتمر،  بموضوع 
مــفــتــوًحــا لــلــراغــبــيــن فـــي حــضــور الــمــؤتــمــر 

سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد.
البحث  عميد  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
الدكتور  بالبوليتكنك  واالبتكار  التطبيقي 
والــــدروس  فــصــل  »بــعــد  بــريــنــجــوت:  فيليب 
ــيــــد-19 الــــذي  ــوفــ الـــمـــســـتـــفـــادة مــــن وبــــاء كــ
هذا  أعلن  أن  يسعدني  امتد ثالث سنوات، 

اإلبداعية  )الحلول  عنوان:  تحت  المؤتمر 
مـــن خــــالل مــخــرجــات الــبــحــوث الــمــنــجــزة 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة(. لــقــد اســـتـــغـــرق الـــوبـــاء 
الكثير من الوقت وأثر في حياتنا بمختلف 
المستويات، ولكنه كان أيًضا حافًزا للتغيير 
بالقول:  للباحثين  متوجًها  حــولــنــا«.  مــن 
التي  التغييرات  تلك  من  نتعلم  أن  »نأمل 
ممارساتكم  وفــي  حياتكم،  في  أجريتموها 
التعليمية، من أجل دمج أفضل الممارسات 

في هذا العالم الجديد من التعليم«.
البوليتكنك  أن  فيليب  الــدكــتــور  وأكـــد 
مجاالت  في  البحوث  من  العديد  تسلمت 
والتكنولوجيا،  الــهــنــدســة،  تشمل:  منوعة 
اللوجستية،  والــخــدمــات  األعـــمـــال،  وإدارة 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ ــيـــم الــــعــــالــــي، والـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ومناقشة  طــرح  خــالل  مــن  المؤتمر  إثـــراء 
الـــمـــمـــارســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
على  تأثيرها  ومــدى   )19  - )كوفيد  كورونا 

اليومية خالل  الحياة  جوانب متنوعة من 
فترة ما بعد الجائحة.

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف الطلبة 
والــبــاحــثــيــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن 
العالي وصانعي  التعليم  واألكاديميين في 
والقادة،  والمدربين،  التعليمية،  السياسات 
ــيـــم، ومـــحـــتـــرفـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــن فـ ــريــ ــديــ ــمــ والــ
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــصـــمـــمـــي الـــمـــنـــاهـــج، 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــتــدريــس والــتــعــلــم، 
وخبراء  الصناعة  في  المصلحة  وأصحاب 
في  القانونيين  والخبراء  البحوث،  تسويق 
الــبــحــث، مــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
ــة والـــنـــشـــطـــة بــيــن  ــيــ ــابــ ــة اإليــــجــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ والـ
المصلحة  وأصــحــاب  البحرين  بوليتكنك 
ــتــــوى الــــوطــــنــــي واإلقـــلـــيـــمـــي  ــلــــى الــــمــــســ عــ
التنمية  في  مساهمتها  لتعزيز  والعالمي، 
االجتماعية واالقتصادية في عالم ما بعد 

الجائحة.

} د. فيليب برينجوت.

ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــرجـ ــ خـ
العربي الدفعة األولى من األطباء 
الدارسين في برنامج الماجستير 
اإلكلينيكي في طب العائلة الذي 
مع  بــالــشــراكــة  الــجــامــعــة  أطلقته 
ووزارة  للصحة  األعلى  المجلس 
الصحة وصندوق العمل »تمكين«، 
والرابطة العالمية ألطباء األسرة 
جــونــز  وجـــامـــعـــة   )WONCA(

هوبكنز األمريكية.
الماجستير  بــرنــامــج  وحــقــق 
اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــــي طــــب الــعــائــلــة 
نجاحا الفتا منذ إطالقه قبل أكثر 
األهــــداف  لتحقيقه  عــامــيــن  مـــن 
الــتــي دشـــن مــن أجــلــهــا الــبــرنــامــج 
والــمــتــمــثــلــة فـــي تــأهــيــل وتـــدريـــب 
ــي الـــتـــخـــرج  ــثــ ــديــ ــحــ األطــــــبــــــاء الــ
لــيــتــيــح أمــامــهــم فــرصــا وخـــيـــارات 
المجاالت  كافة  في  للعمل  أوســع 

إلى  البرنامج  يهدف  إذ  الطبية، 
متكامل  األطباء  من  جيل  تهيئة 
الــــكــــفــــاءات يــجــمــع بـــيـــن الــخــبــرة 
الــعــلــمــيــة والـــتـــفـــكـــيـــر الــمــنــهــجــي 
وذلك  النقدي،  والتقييم  السليم 
لمراجعة الممارسات االكلينيكية 
ضوء  على  الصحية  والــســيــاســات 
ــلــــمــــي الــــمــــتــــواصــــل  ــث الــــعــ ــحــ ــبــ الــ
الفرد  ألداء  المستمر  والتقييم 
حصل  وقد  الصحية.  والمؤسسة 
البرنامج على االعتماد األكاديمي 
ألطــبــاء  الــعــالــمــيــة  المنظمة  مــن 
األسرة WONCA في عام 2020 
وعــــّبــــر عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
والعلوم الطبية األستاذ الدكتور 
عــن  اهلل  ــيــــف  ضــ ــم  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
من  دفــعــة  أول  بتخريج  ســعــادتــه 
ــي طــب  ــ حـــمـــلـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـ
األطباء  إقبال  موضحًا  العائلة، 

الذي  بالبرنامج  االلتحاق  على 
ــة لـــتـــحـــاكـــي  ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــتــ ــرحــ طــ
المعتمدة  الــدولــيــة  الــمــقــايــيــس 
عال  مستوى  على  لكونه مبنيا 
العلمية،  واألســـس  المهنية  مــن 
ــرًا جــلــيــا  ــؤشــ ــو مــــا اعـــتـــبـــره مــ ــ وهـ
البرنامج  اكتسبها  الــتــي  للثقة 
بين األطباء في مملكة البحرين 
والمحتوى  التصميم  حيث  مــن 
والتنفيذ  والميداني  األكاديمي 

واالعتمادية.
ــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــ
اإلكلينيكي  الماجستير  برنامج 
طرحته  الـــذي  العائلة  طــب  فــي 
الــجــامــعــة بــالــشــراكــة مــع جامعة 
إشــادة  األمريكية  هوبكنز  جونز 
عـــدد مـــن الــمــؤســســات الــدولــيــة، 
وهــــــــــو بــــــرنــــــامــــــج يــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الخليج  وتــوجــه جــامــعــة  خــطــط 

مجلس  دول  احتياجات  لتلبية 
ابتكارية  حــلــول  ــرح  وطـ الــتــعــاون 
القضايا  وأبــرز  أهــم  في معالجة 
الــــــمــــــحــــــوريــــــة، لــــــذلــــــك تـــســـعـــى 
التعاون  لتطوير  دائما  الجامعة 
التعليم  مــؤســســات  مــع  الـــدولـــي 
السمة  ذات  الدولية  والمنظمات 
األكــاديــمــيــة والــبــحــثــيــة الـــرائـــدة 
على المستوى الدولي، بما يعود 
بالفائدة على الجامعة وسمعتها 
المترسخة  اإليــجــابــيــة  العلمية 
ألكثر من 42 عاما على الصعيد 
الخليجي والعربي والدولي، إلى 
البحثي  المحتوى  إثـــراء  جانب 
واألكـــاديـــمـــي لــبــرامــج الــجــامــعــة 
والتجارب  بالخبرات  األكاديمية 
الــعــالــمــيــة الــمــبــتــكــرة والــقــائــمــة 
لتلبية  والــتــجــديــد  اإلبــــداع  على 

احتياجات السوق.

ت�خ�ري�ج ال�دف�ع��ة الأول��ى م�ن الأط�ب���اء ال�ح�ا�ص�ل��ي���ن
عل�ى الماج�ص�تير الإكلينيك�ي بط�ب العائل�ة بجامع�ة الخلي�ج

ــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري  ــال الـــدكـــتـــور أحـ ــ قـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية إن 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع  األشعة  قسم 
فــحــصــًا خـــالل شــهــر أغسطس  أكــثــر مــن 5715 
ــات الــتــنــفــيــذيــة  ــيــ الـــمـــاضـــي، وذلـــــك ضــمــن اآللــ
للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
الفحوصات  أن  األنصاري  الدكتور    وأوضــح 
المنجزة شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
حيث  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  المقدمة 
المغناطيسي  الــرنــيــن  أشــعــة  فــحــوصــات  بلغت 
المقطعية  األشــعــة  وفــحــوصــات  فحصا،   1113
1103، وفحوصات التصوير باستخدام الموجات 
بلغت  فــيــمــا   ،3150 )الـــســـونـــار(  الــصــوتــيــة  ــوق  فـ

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصا.
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــجـــهـــود كــل  ــرئـ وأشـــــــاد الـ

بمجمع  األشــعــة  قسم  فــي  العاملة  الصحية  الــكــوادر 
وعملها  بإخالصها  أسهمت  التي  الطبي،  السلمانية 
الــجــاد فــي خــدمــة أكــبــر عــدد مــن الــمــرضــى وتقليص 
قوائم االنتظار، مشيرًا إلى أن العمل مستمر إلعادة 
مــؤكــدا  الــمــقــررة،  المنهجية  وفـــق  الــمــواعــيــد  جــدولــة 
أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى بــالــمــواعــيــد الــمــحــددة لهم 
لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
أنــه تم تدشين خطة لتقليص قوائم  إلــى  وأشــار 
السلمانية  بــمــجــمــع  األشـــعـــة  قــســم  مــواعــيــد  انــتــظــار 
الــطــبــي فـــي أكــتــوبــر الـــمـــاضـــي، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
الصحية  الخدمات  انتظار  قوائم  لتقليص  متكاملة 
توفير  بهدف  الحكومية  المستشفيات  تقدمها  التي 
المواطنين  لجميع  ومستدامة  شاملة  صحية  رعاية 

والمقيمين.

تــــــــعــــــــقــــــــد الــــــلــــــجــــــنــــــة 
لألمانة  التابعة  الخليجية 
الــعــامــة لــمــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي والـــمـــخـــتـــصـــة 
ــــراءات تصنيف  إجـ بــدراســة 
وتــــســــجــــيــــل الـــتـــخـــصـــصـــات 
الخليج  دول  فــي  الصحية 
الــعــربــي اجــتــمــاعــا لــهــا في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــــوم 30 
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، وضــمــن 
الثانية  الــنــســخــة  فــعــالــيــات 
من »مؤتمر الهيئة الوطنية 
والخدمات  المهن  لتنظيم 
ــيــــة«، تـــحـــت رعـــايـــة  الــــصــــحــ
ــــق طـــبـــيـــب الـــشـــيـــخ  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــن عــــــبــــــداهلل آل  مــــحــــمــــد 
خــلــيــفــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة خــــالل 
الفترة من 29 سبتمبر الى 

األول من أكتوبر 2022.
وقــالــت الــدكــتــورة مريم 
الرئيس  الــجــالهــمــة  عــذبــي 
من  إنـــه  للهيئة  التنفيذي 
هـــذا  يـــحـــضـــر  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ
ــاع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
إلى  إضــافــة  المجلس،  دول 
مــمــثــلــي مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــاون  ــعــ ــتــ لـــــــــدول مـــجـــلـــس الــ
ومــمــثــلــي األمــــانــــة الــعــامــة 
لدول مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
ــاع  ــمــ ــتــ ســـيـــتـــم خـــــــالل االجــ

بــحــث أحـــدث مــســتــجــدات توحيد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
المعمول  الــطــبــيــة  للتخصصات 
الــمــجــلــس،  دول  فـــي جــمــيــع  بــهــا 
ــذه  ــات هـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ومـــتـــطـــلـــبـــات واشـ

الممارسة.
وأوضحت الدكتورة الجالهمة 
أن االجتماع يطرح أيضا االتفاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
ــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة  ــادلـ ــيـ والـــصـ
البديل،  الــطــب  مهن  على  عـــالوًة 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
وطــرق  التخصص،  بحسب  دولـــة 
األساسية  المصادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين.

وأشارت إلى أن هذا االجتماع 
المبذولة  المساعي  ضمن  يــأتــي 
المجلس  دول  مواطني  لمساواة 
في إجراءات التصنيف والتسجيل 
خالل  مــن  الطبية،  للتخصصات 
ــوابــــط والــمــعــايــيــر  تـــوحـــيـــد الــــضــ
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــمـــمـــارســـة الــمــهــن 
ــراءات  ــ الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا، وإجـ
إصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الـــتـــســـجـــيـــل 
وشــــــهــــــادات الـــتـــصـــنـــيـــف الــمــهــنــي 
الصحيين  الــمــمــارســيــن  لجميع 
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وتــــــبــــــادل الـ

وتقويمها وتأهيل المتدربين.
وقــــــــــــد تـــــشـــــكـــــلـــــت الــــلــــجــــنــــة 
ــة  ــدراســ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة بــ

ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــــتــــخــــصــــصــــات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
ــرار  ــقــ بــ الــــعــــربــــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
ــاون، وتـــهـــدف  ــعــ ــتــ ــن مــجــلــس الــ مــ
إلـــــــــــى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــوحــــيــــد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
وإصـــدار  الصحية،  للتخصصات 
ودراســـة  مــشــتــرك،  دلــيــل خليجي 
إمــكــانــيــة وضـــع مــشــاريــع مشتركة 
ــورد الــخــلــيــجــي  ــبــ مـــثـــل: إنـــشـــاء الــ
لــلــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وتــبــادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
الصحي،  والــتــصــنــيــف  التسجيل 
واالستفادة من الدورات التدريبية 
دول  مــن  دولـــة  كــل  تنظمها  الــتــي 
الـــمـــجـــلـــس فــيــمــا يـــخـــص مــجــال 

التسجيل والتصنيف.

اجتماع اللجنة الخليجية الخا�صة باإجراءات ت�صجيل 
التخ�ص�ص�ات ال�صحي�ة ف�ي البحري�ن نهاي�ة ال�ص�هر 

} د. مريم الجالهمة.
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شـــاركـــت الـــدكـــتـــورة جـــهـــاد عــبــداهلل 
الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
ــد(، فـــي االجــتــمــاع  ــعــ ــ الــــشــــورى، )عــــن ُب
السابع لمجلس أمناء المرصد العربي 
ــة عــــــادل بــن  ــاسـ ــرئـ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان بـ
في  ُعقد  الذي  العسومي،  عبدالرحمن 
بمشاركة  الــقــاهــرة  المصرية  العاصمة 

غالبية أعضاء مجلس األمناء.
ونــاقــش االجــتــمــاع مــوضــوع األمــن 
الــغــذائــي فــي الــوطــن الــعــربــي وتصاعد 
المتغيرات  ظل  في  الملف  هــذا  أهمية 
السياسية واالقتصادية والصحية التي 
يشهدها العالم، وذلك من خالل بحث 
أولوية إطالق المرصد المؤشر العربي 
لــألمــن الــغــذائــي الــمــقــدم كــمــقــتــرح مع 
فيما  الفاضل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 
المرصد  مشاركة  إلى  االجتماع  تطرق 
اإلقليمية  التدريبية  العمل  ورشـــة  فــي 
حول التخطيط االستراتيجي وتطوير 
الــســيــاســات فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي 
لألمن  اإلسالمية  المنظمة  من  بدعوة 
والعمل  التعاون  توثيق  وسبل  الغذائي، 

المشترك بين المرصد والمنظمة.
وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى خطة عمل 
العالقات  لبناء  المستقبلية  المرصد 
الــمــؤســســيــة مـــع الــمــجــالــس الــوطــنــيــة 
والــقــومــيــة لحقوق اإلنــســان فــي الــدول 
ــل الـــمـــجـــالـــس  ــمـ ــة، الــــتــــي تـــشـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
حقوق  مجال  في  العربية  والبرلمانات 
اإلنسان، والمجالس الوطنية والقومية 

لحقوق اإلنسان في الدول العربية.
وأكــــــــــد عــــــــــادل بــــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــد الــعــربــي  ــمـــرصـ الـــعـــســـومـــي حـــــرص الـ
ــان عــلــى إعـــطـــاء قضية  ــسـ لــحــقــوق اإلنـ

األمن الغذائي أهمية كبرى، وخاصة في ظل 
غذائية طاحنة  أزمــات  من  العالم  يشهده  ما 
ومن  األوكرانية،  الروسية  الحرب  أعقاب  في 
التي  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  أزمــة  قبلها 
العالمي، وأدت  ألقت بظاللها على االقتصاد 
زيـــادة كبيرة في  التضخم مــع  رفــع نسب  إلــى 
والمنتجات  الطاقة  أســعــار  وخــاصــة  األســعــار 
الغذائية عالمًيا، مبيًنا أنه من هذا المنطلق 
ــاء الـــمـــقـــتـــرح الــــخــــاص بــــإطــــالق الــمــؤشــر  ــ جـ

العربي لألمن الغذائي.
ــى ضــــــــرورة تــكــاتــف  ــ ــعـــســـومـــي إلــ ودعـــــــا الـ
الــجــهــود الــعــربــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة قضايا 
المناخ، مشيًدا بمبادرة جمهورية مصر  تغير 
الــعــربــيــة الســتــضــافــة الــــــدورة الــــــ27 لــمــؤتــمــر 
ــم الــمــتــحــدة اإلطــاريــة  أطــــراف اتــفــاقــيــة األمــ
نوفمبر  في  المقررة   27  Cop المناخ  لتغير 
في  تأتي  والــتــي  الشيخ،  شــرم  بمدينة  الــقــادم 

إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على 
إطار  لوضع  الدولية  الجهود  في  المساهمة 
ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات 

المناخية.
ــان الـــعـــربـــي أن  ــمـ ــرلـ ــبـ  وأوضــــــــح رئـــيـــس الـ
من  يتابع  اإلنــســان  لحقوق  العربي  المرصد 
ــان فـــي كـــل الــــدول،  ــسـ كــثــب مــلــف حــقــوق اإلنـ
مـــجـــدًدا رفـــض الــتــدخــالت الــخــارجــيــة تحت 
ذريـــعـــة حــقــوق اإلنــــســــان، مــشــيــًرا إلــــى إعــــداد 
ــاريـــر دوريـــــــة عــــن حـــالـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــقـ تـ
واالرتقاء  المحاوالت،  لمجابهة هذه  العربية 
بمنظومة حقوق اإلنسان العربية، إلى جانب 
مــســاعــي إطـــــالق الـــمـــؤشـــر الـــعـــربـــي لــحــقــوق 
ــان، الــــذي ال يــهــتــم فــقــط بــالــمــؤشــرات  ــسـ اإلنـ
االقتصادية  المؤشرات  يشمل  بل  السياسية، 
واالجتماعية والثقافية؛ بهدف إبراز الجهود 
العربية المتميزة في قضايا حقوق اإلنسان.

ال��م��ر���ص��د ال��ع��رب��ي ل��ح��ق��وق الإن�����ص��ان ي��وؤك��د اأول��وي��ة
اإط�������اق ال���م���وؤ����ص���ر ال���ع���رب���ي ل����اأم����ن ال���غ���ذائ���ي

ا�صتعرا�س مجالت التعاون التعليمي بين البحرين وال�صعودية

} وزير التربية يلتقي نظيره السعودي.

اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
وزيــر  الشيخ  آل  محمد  بــن  حمد  الدكتور  مــع  والتعليم 
خالل  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم 
مقر  فــي  التعليم  تــحــويــل  قــمــة  مــؤتــمــر  فــي  مشاركتهما 
األمم المتحدة بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، 
حيث تم خالل االجتماع بحث الموضوعات المدرجة في 
جلسات المؤتمر، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين 
للعالقات  تجسيدًا  التعليمية،  الــشــؤون  فــي  الشقيقين 

األخوية المتميزة بينهما.
بنت  هيفاء  األميرة  السمو  االجتماع صاحبة  حضر 
العربية  للمملكة  الدائم  المندوب  مقرن  آل  عبدالعزيز 

السعودية لدى منظمة اليونسكو.
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ــاح الـــعـــيـــادة  ــتــ ــتــ ويـــــأتـــــي افــ
الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــاضــــــــعــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

وتقدم خدمات صحية متكاملة 
فـــــي إطــــــــار مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم 
الرعاية الصحية الشاملة على 

مدار الساعة وبأعلى مستويات 
بما  للنزالء  والــكــفــاءة  الــجــودة 
يضمن الحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم العامة.
ــتــــقــــوم الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية بالعمل على تقديم 
ــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  أفـــضـ
ــة،  ــيـ ــدولـ بــحــســب الـــمـــعـــايـــيـــر الـ
التنفيذي  الــرئــيــس  اعــتــبــر  إذ 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــد  ــمـ ــحـ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد مـ
الــنــقــلــة  هــــــذه  أن  األنــــــصــــــاري 

الخدمات  تقديم  فــي  النوعية 
ــة صـــحـــيـــة فــي  ــؤمـــن خــــدمــ ــتـ سـ
الطبية  الــتــخــصــصــات  جــمــيــع 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز الــرعــايــة 
ــة وخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ

الصحة النفسية.
وتم خالل االفتتاح االطالع 
على المرافق الصحية التابعة 
لـــلـــعـــيـــادة، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
بتحويل  المتعلقة  اإلجـــراءات 
الخدمات الصحية والعالجية، 
الــبــحــريــن  وخـــاصـــة أن مــمــلــكــة 

تـــبـــوأت مـــراكـــز مــتــقــدمــة على 
صــعــيــد تــوفــيــرهــا الــعــديــد من 
والمشاريع  والبرامج  الخطط 
ــان  ــمــ الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى ضــ
ــقــــوق الـــــنـــــزالء وحــصــولــهــم  حــ
الصحية  الــخــدمــات  كـــل  عــلــى 
معايير  بجانب  واالجــتــمــاعــيــة 
تطبيقها  يــتــم  الــتــي  الــســالمــة 
ـــة، فـــــي إطـــــار  ــ ـــيـ ــ بـــمـــعـــايـــيـــر دولـ
المؤسسات  دولـــة  أركـــان  تعزيز 
ــخ مـــبـــادئ  ــيــ ــرســ ــون وتــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

حقوق اإلنسان.

تقديم  ل�����ص��ال��ح  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  ي��ف��ت��ت��ح  ل��ل�����ص��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل����ن����زلء »الإ������ص�����اح وال���ت���اأه���ي���ل«

الرعاية  أفــضــل خــدمــات  الــجــهــود لتوفير  إطـــار مــواصــلــة  فــي 
اإلصــالح  مــراكــز  لــنــزالء  الــالزمــة  والعالجية  والــوقــائــيــة  الصحية 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــداهلل آل  الــفــريــق طبيب  افــتــتــح  والــتــأهــيــل 
بنت  جليلة  والــدكــتــورة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة 
الطبية  العيادة  أمــس،  صباح  الصحة،  وزيــرة  حسن  جــواد  السيد 
اإلصالح  مراكز  لنزالء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  لصالح 

والتأهيل.

غ��ل��ق ب���اب ال��م�����ص��ارك��ة ف��ي م��وؤت��م��ر »ال��ح��ل��ول الإب��داع��ي��ة
م��ن خ���ال م��خ��رج��ات ال��ب��ح��وث ال��م��ن��ج��زة ف��ت��رة ال��ج��ائ��ح��ة«

ــن الـــتـــقـــنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــت كـــلـــيـــة الــ ــنــ ــلــ أعــ
االشتراك  باب  غلق  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــــــاألوراق الــبــحــثــيــة فـــي مــؤتــمــر »الــحــلــول 
اإلبــداعــيــة مــن خـــالل مــخــرجــات الــبــحــوث 
يقام تحت  الذي  الجائحة«  فترة  المنجزة 
المبارك  ناصر  بــن  وائــل  المهندس  رعــايــة 
وزيـــــر شـــــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة رئــيــس 
مجلس بوليتكنك البحرين، خالل الفترة 
بعد  وذلــك  المقبل،  أكتوبر  إلى 20  من 18 
أن تــســلــمــت الــكــلــيــة الــعــديــد مـــن الــبــحــوث 
متعلقة  منوعة  مجاالت  إلى  تتطرق  التي 
التسجيل  يستمر  فيما  المؤتمر،  بموضوع 
مــفــتــوًحــا لــلــراغــبــيــن فـــي حــضــور الــمــؤتــمــر 

سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد.
البحث  عميد  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
الدكتور  بالبوليتكنك  واالبتكار  التطبيقي 
والــــدروس  فــصــل  »بــعــد  بــريــنــجــوت:  فيليب 
ــيــــد-19 الــــذي  ــوفــ الـــمـــســـتـــفـــادة مــــن وبــــاء كــ
هذا  أعلن  أن  يسعدني  امتد ثالث سنوات، 

اإلبداعية  )الحلول  عنوان:  تحت  المؤتمر 
مـــن خــــالل مــخــرجــات الــبــحــوث الــمــنــجــزة 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة(. لــقــد اســـتـــغـــرق الـــوبـــاء 
الكثير من الوقت وأثر في حياتنا بمختلف 
المستويات، ولكنه كان أيًضا حافًزا للتغيير 
بالقول:  للباحثين  متوجًها  حــولــنــا«.  مــن 
التي  التغييرات  تلك  من  نتعلم  أن  »نأمل 
ممارساتكم  وفــي  حياتكم،  في  أجريتموها 
التعليمية، من أجل دمج أفضل الممارسات 

في هذا العالم الجديد من التعليم«.
البوليتكنك  أن  فيليب  الــدكــتــور  وأكـــد 
مجاالت  في  البحوث  من  العديد  تسلمت 
والتكنولوجيا،  الــهــنــدســة،  تشمل:  منوعة 
اللوجستية،  والــخــدمــات  األعـــمـــال،  وإدارة 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ ــيـــم الــــعــــالــــي، والـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ومناقشة  طــرح  خــالل  مــن  المؤتمر  إثـــراء 
الـــمـــمـــارســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
على  تأثيرها  ومــدى   )19  - )كوفيد  كورونا 

اليومية خالل  الحياة  جوانب متنوعة من 
فترة ما بعد الجائحة.

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف الطلبة 
والــبــاحــثــيــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن 
العالي وصانعي  التعليم  واألكاديميين في 
والقادة،  والمدربين،  التعليمية،  السياسات 
ــيـــم، ومـــحـــتـــرفـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــن فـ ــريــ ــديــ ــمــ والــ
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــصـــمـــمـــي الـــمـــنـــاهـــج، 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــتــدريــس والــتــعــلــم، 
وخبراء  الصناعة  في  المصلحة  وأصحاب 
في  القانونيين  والخبراء  البحوث،  تسويق 
الــبــحــث، مــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
ــة والـــنـــشـــطـــة بــيــن  ــيــ ــابــ ــة اإليــــجــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ والـ
المصلحة  وأصــحــاب  البحرين  بوليتكنك 
ــتــــوى الــــوطــــنــــي واإلقـــلـــيـــمـــي  ــلــــى الــــمــــســ عــ
التنمية  في  مساهمتها  لتعزيز  والعالمي، 
االجتماعية واالقتصادية في عالم ما بعد 

الجائحة.

} د. فيليب برينجوت.

ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــرجـ ــ خـ
العربي الدفعة األولى من األطباء 
الدارسين في برنامج الماجستير 
اإلكلينيكي في طب العائلة الذي 
مع  بــالــشــراكــة  الــجــامــعــة  أطلقته 
ووزارة  للصحة  األعلى  المجلس 
الصحة وصندوق العمل »تمكين«، 
والرابطة العالمية ألطباء األسرة 
جــونــز  وجـــامـــعـــة   )WONCA(

هوبكنز األمريكية.
الماجستير  بــرنــامــج  وحــقــق 
اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــــي طــــب الــعــائــلــة 
نجاحا الفتا منذ إطالقه قبل أكثر 
األهــــداف  لتحقيقه  عــامــيــن  مـــن 
الــتــي دشـــن مــن أجــلــهــا الــبــرنــامــج 
والــمــتــمــثــلــة فـــي تــأهــيــل وتـــدريـــب 
ــي الـــتـــخـــرج  ــثــ ــديــ ــحــ األطــــــبــــــاء الــ
لــيــتــيــح أمــامــهــم فــرصــا وخـــيـــارات 
المجاالت  كافة  في  للعمل  أوســع 

إلى  البرنامج  يهدف  إذ  الطبية، 
متكامل  األطباء  من  جيل  تهيئة 
الــــكــــفــــاءات يــجــمــع بـــيـــن الــخــبــرة 
الــعــلــمــيــة والـــتـــفـــكـــيـــر الــمــنــهــجــي 
وذلك  النقدي،  والتقييم  السليم 
لمراجعة الممارسات االكلينيكية 
ضوء  على  الصحية  والــســيــاســات 
ــلــــمــــي الــــمــــتــــواصــــل  ــث الــــعــ ــحــ ــبــ الــ
الفرد  ألداء  المستمر  والتقييم 
حصل  وقد  الصحية.  والمؤسسة 
البرنامج على االعتماد األكاديمي 
ألطــبــاء  الــعــالــمــيــة  المنظمة  مــن 
األسرة WONCA في عام 2020 
وعــــّبــــر عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
والعلوم الطبية األستاذ الدكتور 
عــن  اهلل  ــيــــف  ضــ ــم  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
من  دفــعــة  أول  بتخريج  ســعــادتــه 
ــي طــب  ــ حـــمـــلـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـ
األطباء  إقبال  موضحًا  العائلة، 

الذي  بالبرنامج  االلتحاق  على 
ــة لـــتـــحـــاكـــي  ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــتــ ــرحــ طــ
المعتمدة  الــدولــيــة  الــمــقــايــيــس 
عال  مستوى  على  لكونه مبنيا 
العلمية،  واألســـس  المهنية  مــن 
ــرًا جــلــيــا  ــؤشــ ــو مــــا اعـــتـــبـــره مــ ــ وهـ
البرنامج  اكتسبها  الــتــي  للثقة 
بين األطباء في مملكة البحرين 
والمحتوى  التصميم  حيث  مــن 
والتنفيذ  والميداني  األكاديمي 

واالعتمادية.
ــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــ
اإلكلينيكي  الماجستير  برنامج 
طرحته  الـــذي  العائلة  طــب  فــي 
الــجــامــعــة بــالــشــراكــة مــع جامعة 
إشــادة  األمريكية  هوبكنز  جونز 
عـــدد مـــن الــمــؤســســات الــدولــيــة، 
وهــــــــــو بــــــرنــــــامــــــج يــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الخليج  وتــوجــه جــامــعــة  خــطــط 

مجلس  دول  احتياجات  لتلبية 
ابتكارية  حــلــول  ــرح  وطـ الــتــعــاون 
القضايا  وأبــرز  أهــم  في معالجة 
الــــــمــــــحــــــوريــــــة، لــــــذلــــــك تـــســـعـــى 
التعاون  لتطوير  دائما  الجامعة 
التعليم  مــؤســســات  مــع  الـــدولـــي 
السمة  ذات  الدولية  والمنظمات 
األكــاديــمــيــة والــبــحــثــيــة الـــرائـــدة 
على المستوى الدولي، بما يعود 
بالفائدة على الجامعة وسمعتها 
المترسخة  اإليــجــابــيــة  العلمية 
ألكثر من 42 عاما على الصعيد 
الخليجي والعربي والدولي، إلى 
البحثي  المحتوى  إثـــراء  جانب 
واألكـــاديـــمـــي لــبــرامــج الــجــامــعــة 
والتجارب  بالخبرات  األكاديمية 
الــعــالــمــيــة الــمــبــتــكــرة والــقــائــمــة 
لتلبية  والــتــجــديــد  اإلبــــداع  على 

احتياجات السوق.

ت�خ�ري�ج ال�دف�ع��ة الأول��ى م�ن الأط�ب���اء ال�ح�ا�ص�ل��ي���ن
عل�ى الماج�ص�تير الإكلينيك�ي بط�ب العائل�ة بجامع�ة الخلي�ج

ــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري  ــال الـــدكـــتـــور أحـ ــ قـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية إن 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع  األشعة  قسم 
فــحــصــًا خـــالل شــهــر أغسطس  أكــثــر مــن 5715 
ــات الــتــنــفــيــذيــة  ــيــ الـــمـــاضـــي، وذلـــــك ضــمــن اآللــ
للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
الفحوصات  أن  األنصاري  الدكتور    وأوضــح 
المنجزة شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
حيث  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  المقدمة 
المغناطيسي  الــرنــيــن  أشــعــة  فــحــوصــات  بلغت 
المقطعية  األشــعــة  وفــحــوصــات  فحصا،   1113
1103، وفحوصات التصوير باستخدام الموجات 
بلغت  فــيــمــا   ،3150 )الـــســـونـــار(  الــصــوتــيــة  ــوق  فـ

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصا.
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــجـــهـــود كــل  ــرئـ وأشـــــــاد الـ

بمجمع  األشــعــة  قسم  فــي  العاملة  الصحية  الــكــوادر 
وعملها  بإخالصها  أسهمت  التي  الطبي،  السلمانية 
الــجــاد فــي خــدمــة أكــبــر عــدد مــن الــمــرضــى وتقليص 
قوائم االنتظار، مشيرًا إلى أن العمل مستمر إلعادة 
مــؤكــدا  الــمــقــررة،  المنهجية  وفـــق  الــمــواعــيــد  جــدولــة 
أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى بــالــمــواعــيــد الــمــحــددة لهم 
لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
أنــه تم تدشين خطة لتقليص قوائم  إلــى  وأشــار 
السلمانية  بــمــجــمــع  األشـــعـــة  قــســم  مــواعــيــد  انــتــظــار 
الــطــبــي فـــي أكــتــوبــر الـــمـــاضـــي، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
الصحية  الخدمات  انتظار  قوائم  لتقليص  متكاملة 
توفير  بهدف  الحكومية  المستشفيات  تقدمها  التي 
المواطنين  لجميع  ومستدامة  شاملة  صحية  رعاية 

والمقيمين.

تــــــــعــــــــقــــــــد الــــــلــــــجــــــنــــــة 
لألمانة  التابعة  الخليجية 
الــعــامــة لــمــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي والـــمـــخـــتـــصـــة 
ــــراءات تصنيف  إجـ بــدراســة 
وتــــســــجــــيــــل الـــتـــخـــصـــصـــات 
الخليج  دول  فــي  الصحية 
الــعــربــي اجــتــمــاعــا لــهــا في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــــوم 30 
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، وضــمــن 
الثانية  الــنــســخــة  فــعــالــيــات 
من »مؤتمر الهيئة الوطنية 
والخدمات  المهن  لتنظيم 
ــيــــة«، تـــحـــت رعـــايـــة  الــــصــــحــ
ــــق طـــبـــيـــب الـــشـــيـــخ  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــن عــــــبــــــداهلل آل  مــــحــــمــــد 
خــلــيــفــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة خــــالل 
الفترة من 29 سبتمبر الى 

األول من أكتوبر 2022.
وقــالــت الــدكــتــورة مريم 
الرئيس  الــجــالهــمــة  عــذبــي 
من  إنـــه  للهيئة  التنفيذي 
هـــذا  يـــحـــضـــر  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ
ــاع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
إلى  إضــافــة  المجلس،  دول 
مــمــثــلــي مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــاون  ــعــ ــتــ لـــــــــدول مـــجـــلـــس الــ
ومــمــثــلــي األمــــانــــة الــعــامــة 
لدول مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
ــاع  ــمــ ــتــ ســـيـــتـــم خـــــــالل االجــ

بــحــث أحـــدث مــســتــجــدات توحيد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
المعمول  الــطــبــيــة  للتخصصات 
الــمــجــلــس،  دول  فـــي جــمــيــع  بــهــا 
ــذه  ــات هـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ومـــتـــطـــلـــبـــات واشـ

الممارسة.
وأوضحت الدكتورة الجالهمة 
أن االجتماع يطرح أيضا االتفاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
ــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة  ــادلـ ــيـ والـــصـ
البديل،  الــطــب  مهن  على  عـــالوًة 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
وطــرق  التخصص،  بحسب  دولـــة 
األساسية  المصادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين.

وأشارت إلى أن هذا االجتماع 
المبذولة  المساعي  ضمن  يــأتــي 
المجلس  دول  مواطني  لمساواة 
في إجراءات التصنيف والتسجيل 
خالل  مــن  الطبية،  للتخصصات 
ــوابــــط والــمــعــايــيــر  تـــوحـــيـــد الــــضــ
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــمـــمـــارســـة الــمــهــن 
ــراءات  ــ الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا، وإجـ
إصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الـــتـــســـجـــيـــل 
وشــــــهــــــادات الـــتـــصـــنـــيـــف الــمــهــنــي 
الصحيين  الــمــمــارســيــن  لجميع 
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وتــــــبــــــادل الـ

وتقويمها وتأهيل المتدربين.
وقــــــــــــد تـــــشـــــكـــــلـــــت الــــلــــجــــنــــة 
ــة  ــدراســ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة بــ

ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــــتــــخــــصــــصــــات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
ــرار  ــقــ بــ الــــعــــربــــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
ــاون، وتـــهـــدف  ــعــ ــتــ ــن مــجــلــس الــ مــ
إلـــــــــــى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــوحــــيــــد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
وإصـــدار  الصحية،  للتخصصات 
ودراســـة  مــشــتــرك،  دلــيــل خليجي 
إمــكــانــيــة وضـــع مــشــاريــع مشتركة 
ــورد الــخــلــيــجــي  ــبــ مـــثـــل: إنـــشـــاء الــ
لــلــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وتــبــادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
الصحي،  والــتــصــنــيــف  التسجيل 
واالستفادة من الدورات التدريبية 
دول  مــن  دولـــة  كــل  تنظمها  الــتــي 
الـــمـــجـــلـــس فــيــمــا يـــخـــص مــجــال 

التسجيل والتصنيف.

اجتماع اللجنة الخليجية الخا�صة باإجراءات ت�صجيل 
التخ�ص�ص�ات ال�صحي�ة ف�ي البحري�ن نهاي�ة ال�ص�هر 

} د. مريم الجالهمة.

 5715 م���ن   اأك���ث���ر  ي��ن��ج��ز  ال�����ص��ل��م��ان��ي��ة  م��ج��م��ع 
ف���ح�������ص���ا خ������ال اأغ�������ص���ط�������س ال���م���ا����ص���ي

شـــاركـــت الـــدكـــتـــورة جـــهـــاد عــبــداهلل 
الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
ــد(، فـــي االجــتــمــاع  ــعــ ــ الــــشــــورى، )عــــن ُب
السابع لمجلس أمناء المرصد العربي 
ــة عــــــادل بــن  ــاسـ ــرئـ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان بـ
في  ُعقد  الذي  العسومي،  عبدالرحمن 
بمشاركة  الــقــاهــرة  المصرية  العاصمة 

غالبية أعضاء مجلس األمناء.
ونــاقــش االجــتــمــاع مــوضــوع األمــن 
الــغــذائــي فــي الــوطــن الــعــربــي وتصاعد 
المتغيرات  ظل  في  الملف  هــذا  أهمية 
السياسية واالقتصادية والصحية التي 
يشهدها العالم، وذلك من خالل بحث 
أولوية إطالق المرصد المؤشر العربي 
لــألمــن الــغــذائــي الــمــقــدم كــمــقــتــرح مع 
فيما  الفاضل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 
المرصد  مشاركة  إلى  االجتماع  تطرق 
اإلقليمية  التدريبية  العمل  ورشـــة  فــي 
حول التخطيط االستراتيجي وتطوير 
الــســيــاســات فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي 
لألمن  اإلسالمية  المنظمة  من  بدعوة 
والعمل  التعاون  توثيق  وسبل  الغذائي، 

المشترك بين المرصد والمنظمة.
وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى خطة عمل 
العالقات  لبناء  المستقبلية  المرصد 
الــمــؤســســيــة مـــع الــمــجــالــس الــوطــنــيــة 
والــقــومــيــة لحقوق اإلنــســان فــي الــدول 
ــل الـــمـــجـــالـــس  ــمـ ــة، الــــتــــي تـــشـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
حقوق  مجال  في  العربية  والبرلمانات 
اإلنسان، والمجالس الوطنية والقومية 

لحقوق اإلنسان في الدول العربية.
وأكــــــــــد عــــــــــادل بــــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــد الــعــربــي  ــمـــرصـ الـــعـــســـومـــي حـــــرص الـ
ــان عــلــى إعـــطـــاء قضية  ــسـ لــحــقــوق اإلنـ

األمن الغذائي أهمية كبرى، وخاصة في ظل 
غذائية طاحنة  أزمــات  من  العالم  يشهده  ما 
ومن  األوكرانية،  الروسية  الحرب  أعقاب  في 
التي  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  أزمــة  قبلها 
العالمي، وأدت  ألقت بظاللها على االقتصاد 
زيـــادة كبيرة في  التضخم مــع  رفــع نسب  إلــى 
والمنتجات  الطاقة  أســعــار  وخــاصــة  األســعــار 
الغذائية عالمًيا، مبيًنا أنه من هذا المنطلق 
ــاء الـــمـــقـــتـــرح الــــخــــاص بــــإطــــالق الــمــؤشــر  ــ جـ

العربي لألمن الغذائي.
ــى ضــــــــرورة تــكــاتــف  ــ ــعـــســـومـــي إلــ ودعـــــــا الـ
الــجــهــود الــعــربــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة قضايا 
المناخ، مشيًدا بمبادرة جمهورية مصر  تغير 
الــعــربــيــة الســتــضــافــة الــــــدورة الــــــ27 لــمــؤتــمــر 
ــم الــمــتــحــدة اإلطــاريــة  أطــــراف اتــفــاقــيــة األمــ
نوفمبر  في  المقررة   27  Cop المناخ  لتغير 
في  تأتي  والــتــي  الشيخ،  شــرم  بمدينة  الــقــادم 

إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على 
إطار  لوضع  الدولية  الجهود  في  المساهمة 
ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات 

المناخية.
ــان الـــعـــربـــي أن  ــمـ ــرلـ ــبـ  وأوضــــــــح رئـــيـــس الـ
من  يتابع  اإلنــســان  لحقوق  العربي  المرصد 
ــان فـــي كـــل الــــدول،  ــسـ كــثــب مــلــف حــقــوق اإلنـ
مـــجـــدًدا رفـــض الــتــدخــالت الــخــارجــيــة تحت 
ذريـــعـــة حــقــوق اإلنــــســــان، مــشــيــًرا إلــــى إعــــداد 
ــاريـــر دوريـــــــة عــــن حـــالـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــقـ تـ
واالرتقاء  المحاوالت،  لمجابهة هذه  العربية 
بمنظومة حقوق اإلنسان العربية، إلى جانب 
مــســاعــي إطـــــالق الـــمـــؤشـــر الـــعـــربـــي لــحــقــوق 
ــان، الــــذي ال يــهــتــم فــقــط بــالــمــؤشــرات  ــسـ اإلنـ
االقتصادية  المؤشرات  يشمل  بل  السياسية، 
واالجتماعية والثقافية؛ بهدف إبراز الجهود 
العربية المتميزة في قضايا حقوق اإلنسان.

ال��م��ر���ص��د ال��ع��رب��ي ل��ح��ق��وق الإن�����ص��ان ي��وؤك��د اأول��وي��ة
اإط�������اق ال���م���وؤ����ص���ر ال���ع���رب���ي ل����اأم����ن ال���غ���ذائ���ي

ا�صتعرا�س مجالت التعاون التعليمي بين البحرين وال�صعودية

} وزير التربية يلتقي نظيره السعودي.

اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
وزيــر  الشيخ  آل  محمد  بــن  حمد  الدكتور  مــع  والتعليم 
خالل  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم 
مقر  فــي  التعليم  تــحــويــل  قــمــة  مــؤتــمــر  فــي  مشاركتهما 
األمم المتحدة بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، 
حيث تم خالل االجتماع بحث الموضوعات المدرجة في 
جلسات المؤتمر، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين 
للعالقات  تجسيدًا  التعليمية،  الــشــؤون  فــي  الشقيقين 

األخوية المتميزة بينهما.
بنت  هيفاء  األميرة  السمو  االجتماع صاحبة  حضر 
العربية  للمملكة  الدائم  المندوب  مقرن  آل  عبدالعزيز 

السعودية لدى منظمة اليونسكو.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16250/pdf/1-Supplime/16250.pdf?fixed1512
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/1309053
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309151
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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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ــدأت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ــ بــ
الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة الـــكـــبـــرى نظر 
بالسجن  مــحــكــوم  آســـيـــوي  طــعــن 
ضــبــطــه  تــــــم  أن  ــد  ــعــ بــ ــة  ــنــ ســ  15
ــنــــاء مـــحـــاولـــة لــتــهــريــب نــصــف  أثــ
الحشيش  مــن مــخــدر  كــيــلــوجــرام 
محشوة  كبسولة   79 فــي  ملفوف 
بداخل  المخدر  الحشيش  بمادة 
أحشائه مقابل حصوله على ألف 
للتعاطي،  كــمــيــة  بــحــريــنــي  ديــنــار 
حـــيـــث قــــــررت الــمــحــكــمــة تــأجــيــل 
الجلسة القادمة إلى 25 سبتمبر 

لجلب المتهم من محبسه.
ــهــــم قــــــد حــضــر  ــتــ وكـــــــــان الــــمــ
مطار  عبر  البحرين  مملكة  إلــى 
ــا مــن  ــ ــادمـ ــ الـــبـــحـــريـــن الـــــدولـــــي قـ
بالمنطقة  مــروره  وعند  باكستان، 
ــه الــشــاهــد  الــجــمــركــيــة اشـــتـــبـــه بــ
ولــم  بتفتيشه  قـــام  وعــلــيــه  األول، 
يــعــثــر عــلــى شـــــيء، وبـــســـؤالـــه عن 
حيازته ألية ممنوعات أنكر، إال أن 
مالمحه كان يبدو عليها االرتباك، 
بتحويله  الجمارك  ضابط  فأمر 

إلى غرفة جهاز األشعة، وبعرضه 
عليه لوحظ وجود أشكال دائرية 
انها  فــي  يشتبه  أحــشــائــه  بــداخــل 
كبسوالت مخدرة فتم تحويله إلى 

مكتب إدارة مكافحة المخدرات.
بابتالع  أقــر  المتهم  وبــســؤال 

كــبــســوالت تــحــتــوي عــلــى الـــمـــواد 
الـــمـــخـــدرة قـــاصـــدا تــهــريــبــهــا إلــى 
ــبــــحــــريــــن، وعـــلـــيـــه تــم  مـــمـــلـــكـــة الــ
وزارة  مــســتــشــفــى  إلـــــى  تـــحـــويـــلـــه 
ــام الــمــتــهــم  ــ ــيـــث قــ الـــداخـــلـــيـــة حـ
بـــإنـــزال الــكــبــســوالت عــلــى دفــعــات 

حتى بلغ مجموع الكبسوالت 79 
كبسولة.

قبل  من  التحريات  وبــإجــراء 
تبين  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة 
يــعــمــل ضــمــن شبكة  الــمــتــهــم  أن 
تقوم بجلب المواد المخدرة إلى 

االتجار،  بقصد  البحرين  مملكة 
الـــمـــواد  نـــقـــل  ــو  هــ الــمــتــهــم  ودور 
طريق  عن  أحشائه  في  المخدرة 
االبتالع، وبفحصها معمليا ثبت 
ــادة الــهــيــرويــن  احـــتـــواؤهـــا عــلــى مــ
وبفحص  الميتافيتامين،  ومؤثر 
ــا  ــواؤهــ ــتــ احــ ثـــبـــت  إدراره  عـــيـــنـــة 
ــدر الــحــشــيــش ومـــؤثـــر  ــخـ عـــلـــى مـ
المتهم  اعترف  حيث  الديازيبام، 
أحد األشخاص عرض عليه  بأن 
تــهــريــب الــمــخــدر إلــــى الــبــحــريــن 
دينار  ألــف  على  حصوله  مقابل 

وكمية ألجل تعاطيه فوافق.
أســنــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
الــمــتــهــم أنـــه جــلــب وحــــاز الــمــادة 
الــمــخــدرة )الــحــشــيــش( والــمــؤثــر 
بقصد  الميتامفيتامين  العقلي 
ــر االحـــــــــــوال  ــ ــيـ ــ االتــــــــجــــــــار فـــــــي غـ
الــمــرخــص بــهــا قـــانـــونـــا، كــمــا انــه 
الحشيش  المخدرة  المادة  أحــرز 
ــر الـــعـــقـــلـــي الـــديـــازيـــبـــام  ــؤثــ ــمــ والــ
بقصد التعاطي في غير االحوال 

المرخص بها قانونا.

ل���ت���ه���ري���ب �����س����ن����ة   15 ب����ال���������س����ج����ن  م����ح����ك����وم 
ال����م����خ����درات ف����ي اأح�������س���ائ���ه ي��ط��ع��ن ع���ل���ى ال��ح��ك��م

ألزمت المحكمة اإلدارية الكبرى محال 
تجاريا سداد 8 آالف دينار لبلدية العاصمة 
رســـــوم بـــلـــديـــات مــســتــحــقــة امــتــنــع صــاحــب 
رغــمــا عن  المستحق  الــمــحــل عــن ســدادهــا 
دعوى  رفعت  التي  البلدية  قبل  من  إبالغه 
قيمة  بــســداد  عليه  الــمــدعــى  فيها  طــالــبــت 

الرسوم البلدية المترصدة في ذمته.
حكمها  حــيــثــيــات  فــي  المحكمة  قــالــت 
المرسوم  و36( من   35( المادتين  مــؤدى  إن 
قانون  بإصدار   2001 لسنة   35 رقــم  بقانون 
الــبــلــديــات أن مـــن ضــمــن الـــمـــوارد الــمــالــيــة 
مقابل  تحصلها  الــتــي  ــوم«  ــرسـ »الـ للبلدية 
تتولى  التي  والخدمات  بالمرافق  االنـتـفاع 
أحكام  اإلشــراف عليها بمقتضى  أو  إدارتها 
هذا القانون أو أي نظام يصدر استــنادًا إليه 
استيفاء  على  ينص  آخــر  قانون  أي  إلــى  أو 

رسوم للبلدية.
كــمــا أوضــحــت أن مــفــاد الــمــادتــيــن )47 
لــقــانــون  الــتــنــفــيــذيــة  ــة  الـــالئـــحـ ــن  مــ و54( 
ــادرة بــقــرار  الــبــلــديــات الــمــشــار إلـــيـــه، والــــصــ

لسنة 2002   16 رقــم  الـــوزراء  رئيس مجلس 
المستحقة  الــشــهــريــة  الــبــلــديــة  الــرســوم  أن 
الخاضعة  الــمــؤجــرة  الــمــواقــع  جميع  عــلــى 
مــن  بــــواقــــع %10  ــكــــون  تــ الــــبــــلــــدي  ــم  ــلـــرسـ لـ

القيمة اإليجارية الشهرية الحقيقية التي 
تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أًيا كانت 
طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأًيا كانت 

مدة اإليجار المحددة له.

وأشـــــــــــارت إلــــــى أنــــــه حـــيـــث لـــمـــا كـــانـــت 
الــمــدعــيــة قــد قــدمــت تــدلــيــال عــلــى انشغال 
البلدية  الرسوم  بقيمة  عليه  المدعى  ذمــة 
فاتورة  من  نسخة  قدمت  عليه  المستحقة 
به  وكشفا تفصيليا مدونا  والماء  الكهرباء 
المدعي  قبل  به من  المنتفع  الموقع  بيان 
شهريا،  المستحقة  البلدية  الرسوم  وقيمة 
وإجــمــالــي قــيــمــة الـــرســـوم الــمــتــأخــرة خــالل 
فترة المطالبة بإجمالي مبلغ قدره 8 آالف 
دينار، وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى 
أن األخير  وأضافت  المطالبة،  بمبلغ  عليه 
أو  الدعوى بثمة دفع  لم يحضر ولم يدفع 
ســداده  األوراق من  وخلت  منها،  ينال  دفــاع 
لــمــقــابــل الـــرســـوم مـــوضـــوع الــــدعــــوى، فمن 
وافقت  قــد  المدعية  طلبات  معه  تكون  ثــم 
األســبــاب حكمت  فلهـذه  الــقــانــون..  صحيح 
يــؤدي  أن  عليه  الــمــدعــى  بــإلــزام  المحكمة 
مقابل  دينار  آالف   8 قــدره  مبلغا  للمدعية 
الــرســوم  وألــزمــتــه  البلدية  رســـوم  مــتــأخــرات 

والمصروفات.
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ــيـــس نــيــابــة  صـــرحـــت رئـ
ــاف بـــــأن مــحــكــمــة  ــنـ ــئـ ــتـ االسـ
الـــتـــمـــيـــيـــز أصـــــــــدرت حــكــمــًا 
العامة  النيابة  بقبول طعن 
شكاًل وفي الموضوع بنقض 
الحكم المطعون فيه وإعادة 
القضية إلى المحكمة التي 
أصـــدرتـــه لــتــحــكــم فــيــهــا من 

جديد.
العامة  الــنــيــابــة  وكــانــت 
قد تلقت بالغا من الجهات 
األمــنــيــة الــمــخــتــصــة مــفــاده 
ــة لـــمـــتـــوفـــى فــي  ــثـ وجـــــــود جـ

الــطــريــق إثـــر حــــادث تـــصـــادم بين 
النارية  والـــدراجـــة  المتهم  ســيــارة 

قيادة المجني عليه.
وقـــد بــاشــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــــبــــالغ  ورود  فــــــــور  ــيــــق  ــقــ ــتــــحــ الــ
ــى شـــهـــود الـــواقـــعـــة  ــ واســـتـــمـــعـــت إلـ
ــوبـــت الــمــتــهــم وواجـــهـــتـــه  ــتـــجـ واسـ
وتم  بالواقعة  الخاص  بالتصوير 
الجنائية  المحاكمة  إلــى  إحالته 
فقضت محكمة أول درجة بإدانته 
ومــعــاقــبــتــه بــالــحــبــس مــــدة ثــالثــة 
المسندة  التهم  جميع  عن  أشهر 

إليه.

فــــطــــعــــن الـــــمـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــه 
ــذا الــحــكــم  ــ بـــاالســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى هـ
فــقــضــت الــمــحــكــمــة االســتــئــنــافــيــة 
ببراءته  والــقــضــاء  الحكم  بــإلــغــاء 
النيابة  فطعنت  إلــيــه،  أســنــد  مما 
ــبــــاب  ــة بـــالـــتـــمـــيـــيـــز لــــأســ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
فأصدرت  ساقتها  التي  القانونية 
التمييز حكمها المتقدم  محكمة 
بـــقـــبـــول طـــعـــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
وبــنــقــض الــحــكــم الــمــطــعــون فيه 
ــى الــمــحــكــمــة  وإعــــــادة الــقــضــيــة إلــ
الــتــي أصـــدرتـــه لــتــحــكــم فــيــهــا من 

جديد.

أعــلــنــت لــجــنــة تــســويــة مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر 
العقاري المتعثرة عن تأجيل عرض مشروع »ون 
الحق  لموعد  وذلــك  العلني  بالمزاد  سنترال« 
سيتم تحديده، إذ لم تحضر أي شركات المزاد 
الــســابــق الـــذي عــقــد األســـبـــوع الــمــاضــي لــشــراء 
المشروع المتعثر، حيث عقد المزاد العلني في 
مبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء، 

بحضور عدد من متضرري المشروع.
ــــددت لــجــنــة تــســويــة مــشــاريــع الــتــطــويــر  وحـ
ــابـــق الــســعــر  ــــت سـ الـــعـــقـــاري الــمــتــعــثــرة فــــي وقـ
من  حيث  العلني،  بالمزاد  للمشروع  األســاســي 
الــمــقــرر أن يــبــدأ الــمــزاد بسعر أســاســي مــقــداره 

مبلغ مليونين و200 ألف دينار بحريني. 

ويتكون مشروع »ون سنترال« من 13 طابًقا مقاًما 
على قطعة أرض كائنة بمنطقة الحد، وتبلغ مساحة 
 14600 البناء  ومساحة  مربعا،  مــتــرا   1524.3 أرضـــه 

متر مربع.
وحــــددت الــلــجــنــة شــــروط الــبــيــع الــتــي تــشــمــل أن 
وبيعه  تــجــزئــتــه  للجنة  ويــجــوز  واحـــــدة،  يــتــم صــفــقــة 
الدائنين،  مصلحة  يحقق  بما  متعددة  صفقات  في 
يــودع  بــأن  الــمــزاد  يــدخــل  مــن  يلتزم  اللجنة  وبحسب 
قــبــل انــعــقــاد جــلــســة الــبــيــع الــضــمــان االبــتــدائــي وهــو 
عشر الثمن األساسي للمزاد، كما يلتزم الراسي عليه 
العدل  وزارة  في خزانة  الثمن  باقي  يــودع  بأن  المزاد 
ــاف خــالل أسبوعين من  والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقــ

صيرورة قرار رسو البيع.

كنا قد تحدثنا في المقال 
إقــــــرار قــانــون  الـــســـابـــق عـــن أن 
ليس  األطباء  لمساءلة  خاص 
ــر وأن  ــال الـــخـــوف والـــذعـ ــ إلدخـ
على  اإللــزامــي  التأمين  وجـــود 
مهنهم  مــمــارســة  قبل  األطــبــاء 
تعطي  ملحة  ــرورة  ضــ الــطــبــيــة 
في  بأنه  للمريض  الطمأنينة 
ــود الـــخـــطـــأ الــطــبــي  ــ ــة وجــ ــالـ حـ
يـــســـتـــطـــيـــع الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ـــادل مــــن جــهــة  ــعـ الـــتـــعـــويـــض الــ
لديها  المؤمن  التأمين  شركة 

كون ذلك إلزاميًا.
يـــشـــجـــع  ال  ــه  ــ ــلــ ــ كــ وهـــــــــــــذا 
التقصير  عـــدم  عــلــى  ــاء  ــبـ األطـ
وأخــــــذ الــحــيــطــة والــــحــــذر فــي 

عملهم الطبي كونهم مغطين بالتأمين اإللزامي 
يــؤدي في  ذلــك  وإنــمــا  الخطأ،  فــي حالة حصول 
على  التأمين  بوليصة  سعر  ارتــفــاع  إلــى  النهاية 
األطباء في حالة تكرار خطئهم وقد يؤدي ذلك 
بالتأمين  تقبل  تأمينية  جــهــات  وجـــود  عــدم  إلــى 
يؤثر  مما  وهــذا  عليها،  المعتاد  الشروط  بنفس 

ماليًا في وضع الطبيب المخطئ.
نضع  عندما  متأنين  نكون  أن  عمليًا  يجب 
قــانــون خـــاص يحكم مــســاءلــة األطـــبـــاء وفــي  أي 
االهــتــمــام بــوضــع الــمــحــاور الــرئــيــســيــة لــلــقــانــون 
الــلــجــان الطبية  ومـــن أهــمــهــا وأبـــرزهـــا مـــوضـــوع 
والطعن  وصالحيتها  تشكيلها  كيفية  حيث  من 
المريض  وهـــو  الــمــضــرور  نــحــرم  وأال  بــقــراراتــهــا، 
القضاء  أمــام  الــدعــوى  برفع  مــن حقهم  ذويــه  أو 
المختص بسبب تقرير اللجنة الطبية، ألن ذلك 
القضاء  أمــام  التقاضي  من حق  الشخص  يمنع 
العالم،  دساتير  عليه  نصت  مــا  وهــذا  المختص 
بحق التقاضي وعلى درجتين وهذا ما يقودنا إلى 

نقاش قانوني حاد وهو عدم دستورية القانون.
ــاء على  ــبـ الـــقـــانـــون الـــخـــاص لــمــســاءلــة األطـ
يشمل  أن  يجب  منصفين  نكون  حتى  أخطائهم 
الــتــدريــب والــتــعــلــيــم المستمر  مــحــورا آخـــر وهـــو 
تــدريــبــيــة  لـــه مـــن خــــالل دورات  يــقــدم  لــلــطــبــيــب، 
أحدث  وعالمية  علمية طبية  ومؤتمرات  ونــدوات 
يكون  حتى  وذلــك  الطبي،  العلم  إليه  توصل  ما 
الحالة  هــذه  وفــي  هـــذا،  بكل  علم  على  الطبيب 
ــردود ذلــك عليه  يــكــون مـ الــحــال ســوف  وبطبيعة 
أداء  كيفية  وفـــي  أواًل  الــمــريــض  وعــلــى  إيــجــابــيــًا 
العمل الطبي ثانيًا وهذا ما يوفر أفضل وأحدث 
الخدمات الطبية التي توصل إليها العلم الطبي 
وقــوع األخطاء  الحال يخفف من  وهــذا بطبيعة 

الطبية، ففي هذه الحالة حتى 
ــن أخــطــائــه  نـــســـأل الــطــبــيــب عـ
بــأن  منصفين  نــكــون  أن  يــجــب 
إليه  له أفضل ما توصل  نقدم 
الـــعـــلـــم الـــطـــبـــي الـــحـــديـــث مــن 
أفضل التقنيات الطبية ، حتى 

ال يكون لديه العذر بذلك.
إنــســان  هــو  الطبيب  وكـــون 
يتصف  وال  يــخــطــئ  واإلنـــســـان 
ــكــــمــــال إنــــمــــا الــــكــــمــــال هلل  ــالــ بــ
مـــن  ــلــــب  ــطــ نــ وال  ــه،  ــ ــانـ ــ ــــحـ ــبـ ــ سـ
الــطــبــيــب الــمــســتــحــيــل وإنـــمـــا 
كل  باالعتبار  أخــذه  يمكنه  مــا 
الـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــالــعــمــل 
الطبي، وفي النهاية يقوم ذلك 
على االحتمالية كقاعدة عامة 

إال باستثناءات.
أكرر وأعيد ال بد من وجود رقابة صارمة جادة 
من الجهات الطبية واإلدارية المختصة بالشأن 
والمستشفيات  الطبية  الــعــيــادات  على  الصحي 
الــخــاصــة وأن تــطــبــق مــعــايــيــر الـــجـــودة بــكــل دقــة 
التأديبية  العقوبات  التهاون بذلك، ووضع  وعدم 
الطبية  المؤسسات  قيام  عــدم  حــال  فــي  الــرادعــة 
بااللتزام الكامل بمعايير الجودة ونوعية تقديم 
الــخــدمــة الــطــبــيــة الــمــنــاســبــة والــمــالئــمــة لحالة 
على  التدليس  أسلوب  استخدام  وعــدم  المريض 
المريض أو ذويه، وأن تكون العالقة بين الطبيب 
مبنية  ليست  أوالده،  مع  األب  كعالقة  والمريض 
عــلــى الــمــنــفــعــة الــمــالــيــة وأال يــعــامــل الــمــريــض 
الـــحـــالـــة تخلو  هــــذه  فــفــي  زبـــــون  أو  كــمــســتــهــلــك 
العالقة بينهما من أي إنسانية تذكر وهنا يتحول 
هو  واألســاســي  األول  وهــدفــه  تاجر  إلــى  الطبيب 

الربح المادي السريع.
الــدول هو وضع قوانين  أحد مقاييس تقدم 
نتيجة  تظهر  الــتــي  المشاكل  لمواجهة  عصرية 
اإلهمال الطبي ووضع حلول لها تناسب الجميع 
من  أستغرب  أنا  ولهذا  العالمي،  التطور  وتواكب 
تحكم  خاصة  قوانين  وجــود  ضــد  بأنهم  البعض 
وتزايدها  كثرتها  مــن  بالرغم  الطبية  األخــطــاء 
العالمي،  المستوى  على  وذلـــك  للنظر  الــالفــت 
إلــى حل  والــحــل مــوجــود ولكن لأسف ال نسعى 
حلول  لــوضــع  نسعى  أو  نتجاهلها  بــل  المشكلة 
ــدًا مـــع الــمــشــكــلــة ومـــا هو  ــ مــؤقــتــة ال تــتــنــاســب أبـ
الدول  به عالميًا واالستعانة من خبرات  معمول 

المتقدمة.

خبير قانوني عالمي في األخطاء الطبية

التاأمين االإلزامي واالأخطاء الطبية )2 – 2(

بقلم 
د. خالد الدويري

ت�����ح�����دي�����د م������وع������د اآخ�����������ر ل���ع���ر����ض 
العلني ب��ال��م��زاد  ال��م��ت��ع��ث��ر  ���س��ن��ت��رال«  »ون 

»ال���ت���م���ي���ي���ز« ت���ق���ب���ل ط���ع���ن ال���ن���ي���اب���ة
وت���ل���غ���ي ب�������راءة م��ت��ه��م م����ن ق���ت���ل خ��ط��اأ

ب���اغ عام���ل يق���ود اإل���ى القب����ض عل���ى مهربي
 �س���بو والمحكم���ة تعاقبهم���ا بال�س���جن 5 �س���نوات

الجنائية آسيويين  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
بالسجن مدة 5 سنوات وأمرت بتغريم كل منهما 
الــبــالد عقب تنفيذ  إبعادهما عــن  ديــنــار مــع  ألــف 

العقوبة إلدانتهما بجلب المواد المخدرة.
تلقي مركز  إلى  الواقعة  حيث تعود تفاصيل 
أحد  بحيازة  يفيد  العمال  أحد  بالغا من  شرطة 
قاطني السكن معه على كبسوالت مخدرة، حيث 
دلت التحريات على صحة المعلومة فتوجهت قوة 
متهمين  عــن  أرشــدهــم  حيث  المبلغ  رفقة  أمنية 
عــثــر بــحــوزتــهــمــا عــلــى الــكــبــســوالت الــمــخــدرة وتــم 
الــقــبــض عــلــيــهــمــا، إذ عــثــر فـــي بــنــطــال أحــدهــمــا 
أن  التحقيقات  كشفت  حــيــث  كــبــســولــة.   43 عــلــى 
ــو آســـيـــوي الــجــنــســيــة تمكن  أحــــد الــمــتــهــمــيــن وهــ
كبسولة   75 وتــهــريــب  المملكة  إلـــى  الــدخــول  مــن 
مــخــدرة بــداخــل أحــشــائــه تــحــتــوي عــلــى مــؤثــرات 
عــقــلــيــة مــقــابــل حــصــولــه عــلــى مــبــلــغ مـــالـــي، وأن 
األول  المتهم  بلقاء  المكلف  هو  الثاني  المتهم 
ومــســاعــدتــه فــي اســتــخــراج الــكــبــســوالت الــمــخــدرة 
بقصد  البحرين  مملكة  داخــل  ترويجها  ثم  ومــن 
االتجار وحصوله على ربح غير مشروع جراء بيع 

المؤثرات العقلية.
حيث حضر المتهم الثاني واصطحب المتهم األول 
من مطار البحرين الدولي عبر سيارة أجرة وتوجها إلى 
مقر السكن الذي به العديد من العمال، وفور وصولهما 
للمتهم  وجــلــب  الــثــانــي  المتهم  أســـرع  السكن  مقر  إلــى 
من  المخدرة  الكبسوالت  إنــزال  لتسهيل  الطعام  األول 
المتهم  نقل  تــم  وحــيــث  بــهــا.  لــالتــجــار  تمهيدا  أحــشــائــه 
بوجود  التأكد  بعد  الطبي  السلمانية  إلى مجمع  األول 
من  تمكن  أحشائه حتى  فــي  مــازالــت  مــخــدرة  كبسوالت 
كــبــســولــة حتى  بــعــدهــا 18  ــن  كــبــســولــة ومـ اســتــخــراج 14 
بــلــغ عـــدد الــكــبــســوالت 74 كــبــســولــة مـــخـــدرة. حــيــث أقــر 
المتهمان بالواقعة وقيام األول لتهريب المادة المخدرة 
بهدف توصيلها إلى المتهم الثاني مقابل حصوله على 
المادة  تلك  ترويج  بنيته  الثاني  أقــر  فيما  مالي،  مبلغ 
المواد  حيازة  تهمة  النيابة  إليهما  فأسندت  المخدرة، 
الــمــخــدرة بــقــصــد االتـــجـــار فــي غــيــر األحـــــوال الــمــصــرح 
غير  فــي  للتعاطي  الــمــخــدرة  الــمــادة  وحــيــازة  قانونا  بها 
العامة  النيابة  وأحالتهما  قانونا  بها  المصرح  األحــوال 
بحكمها  قضت  الــتــي  الــكــبــرى  الجنائية  المحكمة  إلــى 
ومعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة واإلبعاد.

ــرت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ــ أمــ
وزارة  مــنــتــفــعــي  أحــــد  اإلداريــــــــة 
اإلسكان بإخالء شقة وتسليمها 
للوزارة بعد أن أثبتت الوزارة أنه 
يهجر الوحدة المنتفع بها منذ 
ــم يــقــطــن بــهــا مــدة  تــســلــمــهــا ولــ
الـ6 أشهر، حيث حكمت  جاوزت 
ــاء انـــتـــفـــاعـــه  ــغــ ــإلــ الـــمـــحـــكـــمـــة بــ
بالشقة، مؤكدة أن نظام اإلسكان 
نص على أنه ُيلغى التخصيص 
للمنتفع  بالمسكن  بــاالنــتــفــاع 
المسكن  استالم  عن  تخلف  إذا 
تــزيــد على ستة أشــهــر من  مــدة 
بتوقيع  كــتــابــة  ــاره  ــطـ إخـ تـــاريـــخ 
إذا تخلف  أو  واالســتــالم،  العقد 
عـــــن الـــســـكـــن بـــالـــمـــســـكـــن مـــدة 
تزيد على ستة أشهر من تاريخ 
اســتــالمــه لـــه وكــــان ذلــــك بـــدون 
في  اإلدارة، مشددة  تقبله  سبب 
المدعى  أن  على  نفسه  الــوقــت 
عليه لم يحضر أيا من جلسات 
الـــدعـــوى أو يــدفــع بـــأي أســبــاب 
أمام المحكمة رغما عن إعالنه 

بالدعوى.
ــانــــت الـــــــــوزارة قــــد رفــعــت  وكــ
دعــــواهــــا طــلــبــت فــيــهــا الــحــكــم 
للشقة  الــدخــول  مــن  بتمكينها 
ــنـــة  ــايـ ــعـ ــي والـــمـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ مــــحــــل الـ
وجــــدت  إن  األضــــــــــرار  وتـــقـــيـــيـــم 
الــمــدعــى عليه  انــتــفــاع  ــاء  ــغـ وإلـ
منطقة  فـــي  الــكــائــنــة  بــالــشــقــة 
الــــــلــــــوزي وإلـــــــزامـــــــه بـــإخـــالئـــهـــا 
وتــســلــيــم مــفــاتــيــحــهــا لــــلــــوزارة، 
بإنهاء  عليهم  الــمــدعــى  وإلــــزام 
كل االجراءات المتعلقة بالشقة 
الــســالــفــة الـــذكـــر مـــع إلــزامــهــم 

بالرسوم والمصاريف.
عليه  المدعى  أن  وأضــافــت 

ــلــــب إســــكــــانــــي مــقــيــد  لــــديــــه طــ
ضــمــن ســجــالتــهــا بــعــد تــحــويــل 
ــه بـــعـــد ثــبــوت  ــيـ طـــلـــب والـــــــده إلـ
وفاة األب، حيث أصبح المدعى 
عــلــيــه مــمــثــال عـــن الــعــائــلــة من 
راشد  أعــزب  )ابــن  الثالثة  الفئة 
ــديـــن( وذلــــك بحسب  ــوالـ الـ مـــع 
مشيرة  االسكانية،  االشتراطات 
إلــى أنــه صــدر قــرار التخصيص 
الوحدة  تسليم  وتــم  وباسمه  له 
 2012 في  وتوثيقه  توقيعه  وتــم 
متضمنا االشتراطات المحددة 

فيه.
وأشــارت الـــوزارة إلــى أنــه في 
الــمــدعــى  عــمــة  تــقــدمــت   2020
عليه ببالغ رسمي ضده بصفتها 
كـــفـــيـــل غـــــــارم بــــســــداد تــكــالــيــف 

األقساط الشهرية المستقطعة 
شــهــريــًا بــواســطــة الــبــنــك نظير 
بالوحدة،  عليه  المدعى  انتفاع 
حيث تم تكليف مفتش بالزيارة 
مــدى  مــن  للتحقق  الــمــيــدانــيــة 
صــحــة الـــبـــالغ وعــلــى أثـــر زيـــارة 
ــارتــــه  الــمــفــتــش الــمــخــتــص وزيــ
الــمــدعــى  أن  تــبــيــن  الــمــيــدانــيــة 
اإلسكانية  الخدمة  هجر  عليه 
أكــــثــــر مـــــن ســــتــــة شــــهــــور وبـــعـــد 
الــــرجــــوع لــلــجــيــران الــقــاطــنــيــن 
ــة فــيــه  ــعــ ــواقــ بـــــــذات الـــمـــبـــنـــى الــ
ــاروا  الــشــقــة مــحــل الــتــداعــي أشــ
أنــه خــارج مملكة البحرين  إلــى 
مع أسرته منذ وقت طويل فتم 
بمراجعة  إشــعــار  مــلــصــق  وضـــع 
أن  ــى  ــ إلــ جـــــــدوى  دون  الـــــــــــوزارة 

أصــدرت قــرارهــا الـــوزاري بإلغاء 
ــاع وذلـــــــك لــتــرك  ــفــ ــتــ ــقـــد االنــ عـ
ــيــــة الــشــقــة  ــانــ الــــخــــدمــــة االســــكــ

)مهجورة(. 
وقـــــــالـــــــت الــــمــــحــــكــــمــــة فـــي 
حيثيات حكمها إن المادة )10( 
من القرار رقم 909 لسنة 2015 
فــي شـــأن نــظــام اإلســكــان نصت 
عـــلـــى أنـــــه ُيـــلـــغـــى الــتــخــصــيــص 
للمنتفع  بالمسكن  بــاالنــتــفــاع 
ـــدة حــــــاالت مــــن ضــمــنــهــا  فــــي عــ
تــخــلــف الــمــنــتــفــع عــــن اســـتـــالم 
الــمــســكــن مـــدة تــزيــد عــلــى ستة 
تــاريــخ إخــطــاره كتابة  أشهر مــن 
بتوقيع العقد واالستالم، أو إذا 
بالمسكن  الــســكــن  عـــن  تــخــلــف 
تــزيــد على ستة أشــهــر من  مــدة 

ــان ذلــك  تـــاريـــخ اســتــالمــه لـــه وكــ
اإلدارة،  تـــقـــبـــلـــه  ســـبـــب  بــــــــدون 
إذا  أنــه  ذلــك  مــفــاد  أن  موضحة 
تــخــلــف الــمــنــتــفــع عــــن الــســكــن 
المخصصة  السكنية  بــالــشــقــة 
لــه مـــدة تــزيــد عــلــى ســتــة أشهر 
دون  المسكن  تسلمه  تاريخ  من 
ســبــب مـــقـــبـــول، يـــكـــون مـــن حق 
انتفاعه  إلــغــاء  ــة  اإلداريــ الجهة 
واســتــردادهــا  السكنية  بــالــشــقــة 
القانونية  للرخصة  إعمااًل  منه 
المخولة لإلدارة في هذا الشأن.
وقالت: لما كان الثابت من 
األوراق أن المدعى عليه األول ال 
يقيم في الوحدة السكنية حيث 
تم عمل زيارة لهذه الوحدة أكثر 
مـــن مــــرة وتــبــيــن أنــهــا مــهــجــورة 
باستمارات  الثابت  النحو  على 
بالمشاريع  المنتفعين  متابعة 
بــالــدعــوى،  المرفقة  اإلسكانية 
ــم يـــنـــكـــره الـــمـــدعـــى  ــ ــا لـ ــ وهــــــو مـ
يــمــثــل  لــــم  ــذي  ــ ــ الـ األول  عـــلـــيـــه 
بثمة  الدعوى  ليدفع  بالتداعي 
أو دفاع قد ينال منها رغم  دفع 
قانونًيا  إعالًنا  بالدعوى  إعالنه 
صحيًحا، األمر الذي يبين منه 
ألحكام  عليه  المدعى  مخالفة 
اإلسكانية،  والقوانين  األنظمة 
بإلغاء  القضاء  يتعين معه  بما 
ــالــــوحــــدة الــســكــنــيــة  انـــتـــفـــاعـــه بــ
مــــــوضــــــوع الـــــــدعـــــــوى وإلــــــزامــــــه 
بــتــســلــيــم مــفــاتــيــحــهــا لــلــمــدعــي، 
ــمـــت  ــكـ ــذه األســــــــــبــــــــــاب حـ ــ ــهــ ــ ــ ــل ــ فــ
المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى 
الكائنة  عليه بالوحدة السكنية 
ــوزي وإلــــزامــــه  ــلــ فــــي مــنــطــقــة الــ
بــتــســلــيــم مــفــاتــيــحــهــا لــــلــــوزارة، 

وألزمته بالمصروفات.

باأم���ر القان���ون.. اإخ���اء �س���قة وت�س���ليم مفاتيحه���ا لل���وزارة
هج���ر الوح���دة اأكث���ر من 6 اأ�ش���هر م���ن دون مب���رر يلغي االنتف���اع بها
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ــاح الـــعـــيـــادة  ــتــ ــتــ ويـــــأتـــــي افــ
الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــاضــــــــعــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

وتقدم خدمات صحية متكاملة 
فـــــي إطــــــــار مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم 
الرعاية الصحية الشاملة على 

مدار الساعة وبأعلى مستويات 
بما  للنزالء  والــكــفــاءة  الــجــودة 
يضمن الحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم العامة.
ــتــــقــــوم الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية بالعمل على تقديم 
ــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  أفـــضـ
ــة،  ــيـ ــدولـ بــحــســب الـــمـــعـــايـــيـــر الـ
التنفيذي  الــرئــيــس  اعــتــبــر  إذ 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــد  ــمـ ــحـ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد مـ
الــنــقــلــة  هــــــذه  أن  األنــــــصــــــاري 

الخدمات  تقديم  فــي  النوعية 
ــة صـــحـــيـــة فــي  ــؤمـــن خــــدمــ ــتـ سـ
الطبية  الــتــخــصــصــات  جــمــيــع 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز الــرعــايــة 
ــة وخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ

الصحة النفسية.
وتم خالل االفتتاح االطالع 
على المرافق الصحية التابعة 
لـــلـــعـــيـــادة، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
بتحويل  المتعلقة  اإلجـــراءات 
الخدمات الصحية والعالجية، 
الــبــحــريــن  وخـــاصـــة أن مــمــلــكــة 

تـــبـــوأت مـــراكـــز مــتــقــدمــة على 
صــعــيــد تــوفــيــرهــا الــعــديــد من 
والمشاريع  والبرامج  الخطط 
ــان  ــمــ الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى ضــ
ــقــــوق الـــــنـــــزالء وحــصــولــهــم  حــ
الصحية  الــخــدمــات  كـــل  عــلــى 
معايير  بجانب  واالجــتــمــاعــيــة 
تطبيقها  يــتــم  الــتــي  الــســالمــة 
ـــة، فـــــي إطـــــار  ــ ـــيـ ــ بـــمـــعـــايـــيـــر دولـ
المؤسسات  دولـــة  أركـــان  تعزيز 
ــخ مـــبـــادئ  ــيــ ــرســ ــون وتــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

حقوق اإلنسان.

تقديم  ل�����ص��ال��ح  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  ي��ف��ت��ت��ح  ل��ل�����ص��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل����ن����زلء »الإ������ص�����اح وال���ت���اأه���ي���ل«

الرعاية  أفــضــل خــدمــات  الــجــهــود لتوفير  إطـــار مــواصــلــة  فــي 
اإلصــالح  مــراكــز  لــنــزالء  الــالزمــة  والعالجية  والــوقــائــيــة  الصحية 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــداهلل آل  الــفــريــق طبيب  افــتــتــح  والــتــأهــيــل 
بنت  جليلة  والــدكــتــورة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة 
الطبية  العيادة  أمــس،  صباح  الصحة،  وزيــرة  حسن  جــواد  السيد 
اإلصالح  مراكز  لنزالء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  لصالح 

والتأهيل.

غ��ل��ق ب���اب ال��م�����ص��ارك��ة ف��ي م��وؤت��م��ر »ال��ح��ل��ول الإب��داع��ي��ة
م��ن خ���ال م��خ��رج��ات ال��ب��ح��وث ال��م��ن��ج��زة ف��ت��رة ال��ج��ائ��ح��ة«

ــن الـــتـــقـــنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــت كـــلـــيـــة الــ ــنــ ــلــ أعــ
االشتراك  باب  غلق  البحرين(  )بوليتكنك 
بـــــــاألوراق الــبــحــثــيــة فـــي مــؤتــمــر »الــحــلــول 
اإلبــداعــيــة مــن خـــالل مــخــرجــات الــبــحــوث 
يقام تحت  الذي  الجائحة«  فترة  المنجزة 
المبارك  ناصر  بــن  وائــل  المهندس  رعــايــة 
وزيـــــر شـــــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة رئــيــس 
مجلس بوليتكنك البحرين، خالل الفترة 
بعد  وذلــك  المقبل،  أكتوبر  إلى 20  من 18 
أن تــســلــمــت الــكــلــيــة الــعــديــد مـــن الــبــحــوث 
متعلقة  منوعة  مجاالت  إلى  تتطرق  التي 
التسجيل  يستمر  فيما  المؤتمر،  بموضوع 
مــفــتــوًحــا لــلــراغــبــيــن فـــي حــضــور الــمــؤتــمــر 

سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد.
البحث  عميد  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
الدكتور  بالبوليتكنك  واالبتكار  التطبيقي 
والــــدروس  فــصــل  »بــعــد  بــريــنــجــوت:  فيليب 
ــيــــد-19 الــــذي  ــوفــ الـــمـــســـتـــفـــادة مــــن وبــــاء كــ
هذا  أعلن  أن  يسعدني  امتد ثالث سنوات، 

اإلبداعية  )الحلول  عنوان:  تحت  المؤتمر 
مـــن خــــالل مــخــرجــات الــبــحــوث الــمــنــجــزة 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة(. لــقــد اســـتـــغـــرق الـــوبـــاء 
الكثير من الوقت وأثر في حياتنا بمختلف 
المستويات، ولكنه كان أيًضا حافًزا للتغيير 
بالقول:  للباحثين  متوجًها  حــولــنــا«.  مــن 
التي  التغييرات  تلك  من  نتعلم  أن  »نأمل 
ممارساتكم  وفــي  حياتكم،  في  أجريتموها 
التعليمية، من أجل دمج أفضل الممارسات 

في هذا العالم الجديد من التعليم«.
البوليتكنك  أن  فيليب  الــدكــتــور  وأكـــد 
مجاالت  في  البحوث  من  العديد  تسلمت 
والتكنولوجيا،  الــهــنــدســة،  تشمل:  منوعة 
اللوجستية،  والــخــدمــات  األعـــمـــال،  وإدارة 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ ــيـــم الــــعــــالــــي، والـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ومناقشة  طــرح  خــالل  مــن  المؤتمر  إثـــراء 
الـــمـــمـــارســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
فرضها االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
على  تأثيرها  ومــدى   )19  - )كوفيد  كورونا 

اليومية خالل  الحياة  جوانب متنوعة من 
فترة ما بعد الجائحة.

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف الطلبة 
والــبــاحــثــيــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن 
العالي وصانعي  التعليم  واألكاديميين في 
والقادة،  والمدربين،  التعليمية،  السياسات 
ــيـــم، ومـــحـــتـــرفـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــن فـ ــريــ ــديــ ــمــ والــ
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــصـــمـــمـــي الـــمـــنـــاهـــج، 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــتــدريــس والــتــعــلــم، 
وخبراء  الصناعة  في  المصلحة  وأصحاب 
في  القانونيين  والخبراء  البحوث،  تسويق 
الــبــحــث، مــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
ــة والـــنـــشـــطـــة بــيــن  ــيــ ــابــ ــة اإليــــجــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ والـ
المصلحة  وأصــحــاب  البحرين  بوليتكنك 
ــتــــوى الــــوطــــنــــي واإلقـــلـــيـــمـــي  ــلــــى الــــمــــســ عــ
التنمية  في  مساهمتها  لتعزيز  والعالمي، 
االجتماعية واالقتصادية في عالم ما بعد 

الجائحة.

} د. فيليب برينجوت.

ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــرجـ ــ خـ
العربي الدفعة األولى من األطباء 
الدارسين في برنامج الماجستير 
اإلكلينيكي في طب العائلة الذي 
مع  بــالــشــراكــة  الــجــامــعــة  أطلقته 
ووزارة  للصحة  األعلى  المجلس 
الصحة وصندوق العمل »تمكين«، 
والرابطة العالمية ألطباء األسرة 
جــونــز  وجـــامـــعـــة   )WONCA(

هوبكنز األمريكية.
الماجستير  بــرنــامــج  وحــقــق 
اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــــي طــــب الــعــائــلــة 
نجاحا الفتا منذ إطالقه قبل أكثر 
األهــــداف  لتحقيقه  عــامــيــن  مـــن 
الــتــي دشـــن مــن أجــلــهــا الــبــرنــامــج 
والــمــتــمــثــلــة فـــي تــأهــيــل وتـــدريـــب 
ــي الـــتـــخـــرج  ــثــ ــديــ ــحــ األطــــــبــــــاء الــ
لــيــتــيــح أمــامــهــم فــرصــا وخـــيـــارات 
المجاالت  كافة  في  للعمل  أوســع 

إلى  البرنامج  يهدف  إذ  الطبية، 
متكامل  األطباء  من  جيل  تهيئة 
الــــكــــفــــاءات يــجــمــع بـــيـــن الــخــبــرة 
الــعــلــمــيــة والـــتـــفـــكـــيـــر الــمــنــهــجــي 
وذلك  النقدي،  والتقييم  السليم 
لمراجعة الممارسات االكلينيكية 
ضوء  على  الصحية  والــســيــاســات 
ــلــــمــــي الــــمــــتــــواصــــل  ــث الــــعــ ــحــ ــبــ الــ
الفرد  ألداء  المستمر  والتقييم 
حصل  وقد  الصحية.  والمؤسسة 
البرنامج على االعتماد األكاديمي 
ألطــبــاء  الــعــالــمــيــة  المنظمة  مــن 
األسرة WONCA في عام 2020 
وعــــّبــــر عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــطــب 
والعلوم الطبية األستاذ الدكتور 
عــن  اهلل  ــيــــف  ضــ ــم  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
من  دفــعــة  أول  بتخريج  ســعــادتــه 
ــي طــب  ــ حـــمـــلـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـ
األطباء  إقبال  موضحًا  العائلة، 

الذي  بالبرنامج  االلتحاق  على 
ــة لـــتـــحـــاكـــي  ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــتــ ــرحــ طــ
المعتمدة  الــدولــيــة  الــمــقــايــيــس 
عال  مستوى  على  لكونه مبنيا 
العلمية،  واألســـس  المهنية  مــن 
ــرًا جــلــيــا  ــؤشــ ــو مــــا اعـــتـــبـــره مــ ــ وهـ
البرنامج  اكتسبها  الــتــي  للثقة 
بين األطباء في مملكة البحرين 
والمحتوى  التصميم  حيث  مــن 
والتنفيذ  والميداني  األكاديمي 

واالعتمادية.
ــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــ
اإلكلينيكي  الماجستير  برنامج 
طرحته  الـــذي  العائلة  طــب  فــي 
الــجــامــعــة بــالــشــراكــة مــع جامعة 
إشــادة  األمريكية  هوبكنز  جونز 
عـــدد مـــن الــمــؤســســات الــدولــيــة، 
وهــــــــــو بــــــرنــــــامــــــج يــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الخليج  وتــوجــه جــامــعــة  خــطــط 

مجلس  دول  احتياجات  لتلبية 
ابتكارية  حــلــول  ــرح  وطـ الــتــعــاون 
القضايا  وأبــرز  أهــم  في معالجة 
الــــــمــــــحــــــوريــــــة، لــــــذلــــــك تـــســـعـــى 
التعاون  لتطوير  دائما  الجامعة 
التعليم  مــؤســســات  مــع  الـــدولـــي 
السمة  ذات  الدولية  والمنظمات 
األكــاديــمــيــة والــبــحــثــيــة الـــرائـــدة 
على المستوى الدولي، بما يعود 
بالفائدة على الجامعة وسمعتها 
المترسخة  اإليــجــابــيــة  العلمية 
ألكثر من 42 عاما على الصعيد 
الخليجي والعربي والدولي، إلى 
البحثي  المحتوى  إثـــراء  جانب 
واألكـــاديـــمـــي لــبــرامــج الــجــامــعــة 
والتجارب  بالخبرات  األكاديمية 
الــعــالــمــيــة الــمــبــتــكــرة والــقــائــمــة 
لتلبية  والــتــجــديــد  اإلبــــداع  على 

احتياجات السوق.

ت�خ�ري�ج ال�دف�ع��ة الأول��ى م�ن الأط�ب���اء ال�ح�ا�ص�ل��ي���ن
عل�ى الماج�ص�تير الإكلينيك�ي بط�ب العائل�ة بجامع�ة الخلي�ج

ــمـــد مــحــمــد األنــــصــــاري  ــال الـــدكـــتـــور أحـ ــ قـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية إن 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع  األشعة  قسم 
فــحــصــًا خـــالل شــهــر أغسطس  أكــثــر مــن 5715 
ــات الــتــنــفــيــذيــة  ــيــ الـــمـــاضـــي، وذلـــــك ضــمــن اآللــ
للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
الفحوصات  أن  األنصاري  الدكتور    وأوضــح 
المنجزة شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
حيث  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  المقدمة 
المغناطيسي  الــرنــيــن  أشــعــة  فــحــوصــات  بلغت 
المقطعية  األشــعــة  وفــحــوصــات  فحصا،   1113
1103، وفحوصات التصوير باستخدام الموجات 
بلغت  فــيــمــا   ،3150 )الـــســـونـــار(  الــصــوتــيــة  ــوق  فـ

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصا.
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــجـــهـــود كــل  ــرئـ وأشـــــــاد الـ

بمجمع  األشــعــة  قسم  فــي  العاملة  الصحية  الــكــوادر 
وعملها  بإخالصها  أسهمت  التي  الطبي،  السلمانية 
الــجــاد فــي خــدمــة أكــبــر عــدد مــن الــمــرضــى وتقليص 
قوائم االنتظار، مشيرًا إلى أن العمل مستمر إلعادة 
مــؤكــدا  الــمــقــررة،  المنهجية  وفـــق  الــمــواعــيــد  جــدولــة 
أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى بــالــمــواعــيــد الــمــحــددة لهم 
لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
أنــه تم تدشين خطة لتقليص قوائم  إلــى  وأشــار 
السلمانية  بــمــجــمــع  األشـــعـــة  قــســم  مــواعــيــد  انــتــظــار 
الــطــبــي فـــي أكــتــوبــر الـــمـــاضـــي، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
الصحية  الخدمات  انتظار  قوائم  لتقليص  متكاملة 
توفير  بهدف  الحكومية  المستشفيات  تقدمها  التي 
المواطنين  لجميع  ومستدامة  شاملة  صحية  رعاية 

والمقيمين.

تــــــــعــــــــقــــــــد الــــــلــــــجــــــنــــــة 
لألمانة  التابعة  الخليجية 
الــعــامــة لــمــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي والـــمـــخـــتـــصـــة 
ــــراءات تصنيف  إجـ بــدراســة 
وتــــســــجــــيــــل الـــتـــخـــصـــصـــات 
الخليج  دول  فــي  الصحية 
الــعــربــي اجــتــمــاعــا لــهــا في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــــوم 30 
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، وضــمــن 
الثانية  الــنــســخــة  فــعــالــيــات 
من »مؤتمر الهيئة الوطنية 
والخدمات  المهن  لتنظيم 
ــيــــة«، تـــحـــت رعـــايـــة  الــــصــــحــ
ــــق طـــبـــيـــب الـــشـــيـــخ  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــن عــــــبــــــداهلل آل  مــــحــــمــــد 
خــلــيــفــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة خــــالل 
الفترة من 29 سبتمبر الى 

األول من أكتوبر 2022.
وقــالــت الــدكــتــورة مريم 
الرئيس  الــجــالهــمــة  عــذبــي 
من  إنـــه  للهيئة  التنفيذي 
هـــذا  يـــحـــضـــر  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ
ــاع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
إلى  إضــافــة  المجلس،  دول 
مــمــثــلــي مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــاون  ــعــ ــتــ لـــــــــدول مـــجـــلـــس الــ
ومــمــثــلــي األمــــانــــة الــعــامــة 
لدول مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
ــاع  ــمــ ــتــ ســـيـــتـــم خـــــــالل االجــ

بــحــث أحـــدث مــســتــجــدات توحيد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
المعمول  الــطــبــيــة  للتخصصات 
الــمــجــلــس،  دول  فـــي جــمــيــع  بــهــا 
ــذه  ــات هـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ومـــتـــطـــلـــبـــات واشـ

الممارسة.
وأوضحت الدكتورة الجالهمة 
أن االجتماع يطرح أيضا االتفاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
ــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة  ــادلـ ــيـ والـــصـ
البديل،  الــطــب  مهن  على  عـــالوًة 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
وطــرق  التخصص،  بحسب  دولـــة 
األساسية  المصادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين.

وأشارت إلى أن هذا االجتماع 
المبذولة  المساعي  ضمن  يــأتــي 
المجلس  دول  مواطني  لمساواة 
في إجراءات التصنيف والتسجيل 
خالل  مــن  الطبية،  للتخصصات 
ــوابــــط والــمــعــايــيــر  تـــوحـــيـــد الــــضــ
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــمـــمـــارســـة الــمــهــن 
ــراءات  ــ الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا، وإجـ
إصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الـــتـــســـجـــيـــل 
وشــــــهــــــادات الـــتـــصـــنـــيـــف الــمــهــنــي 
الصحيين  الــمــمــارســيــن  لجميع 
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وتــــــبــــــادل الـ

وتقويمها وتأهيل المتدربين.
وقــــــــــــد تـــــشـــــكـــــلـــــت الــــلــــجــــنــــة 
ــة  ــدراســ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة بــ

ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــــتــــخــــصــــصــــات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
ــرار  ــقــ بــ الــــعــــربــــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
ــاون، وتـــهـــدف  ــعــ ــتــ ــن مــجــلــس الــ مــ
إلـــــــــــى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــوحــــيــــد 
والتسجيل  التصنيف  إجـــــراءات 
وإصـــدار  الصحية،  للتخصصات 
ودراســـة  مــشــتــرك،  دلــيــل خليجي 
إمــكــانــيــة وضـــع مــشــاريــع مشتركة 
ــورد الــخــلــيــجــي  ــبــ مـــثـــل: إنـــشـــاء الــ
لــلــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، وتــبــادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
الصحي،  والــتــصــنــيــف  التسجيل 
واالستفادة من الدورات التدريبية 
دول  مــن  دولـــة  كــل  تنظمها  الــتــي 
الـــمـــجـــلـــس فــيــمــا يـــخـــص مــجــال 

التسجيل والتصنيف.

اجتماع اللجنة الخليجية الخا�صة باإجراءات ت�صجيل 
التخ�ص�ص�ات ال�صحي�ة ف�ي البحري�ن نهاي�ة ال�ص�هر 

} د. مريم الجالهمة.

 5715 م���ن   اأك���ث���ر  ي��ن��ج��ز  ال�����ص��ل��م��ان��ي��ة  م��ج��م��ع 
ف���ح�������ص���ا خ������ال اأغ�������ص���ط�������س ال���م���ا����ص���ي

شـــاركـــت الـــدكـــتـــورة جـــهـــاد عــبــداهلل 
الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
ــد(، فـــي االجــتــمــاع  ــعــ ــ الــــشــــورى، )عــــن ُب
السابع لمجلس أمناء المرصد العربي 
ــة عــــــادل بــن  ــاسـ ــرئـ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان بـ
في  ُعقد  الذي  العسومي،  عبدالرحمن 
بمشاركة  الــقــاهــرة  المصرية  العاصمة 

غالبية أعضاء مجلس األمناء.
ونــاقــش االجــتــمــاع مــوضــوع األمــن 
الــغــذائــي فــي الــوطــن الــعــربــي وتصاعد 
المتغيرات  ظل  في  الملف  هــذا  أهمية 
السياسية واالقتصادية والصحية التي 
يشهدها العالم، وذلك من خالل بحث 
أولوية إطالق المرصد المؤشر العربي 
لــألمــن الــغــذائــي الــمــقــدم كــمــقــتــرح مع 
فيما  الفاضل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 
المرصد  مشاركة  إلى  االجتماع  تطرق 
اإلقليمية  التدريبية  العمل  ورشـــة  فــي 
حول التخطيط االستراتيجي وتطوير 
الــســيــاســات فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي 
لألمن  اإلسالمية  المنظمة  من  بدعوة 
والعمل  التعاون  توثيق  وسبل  الغذائي، 

المشترك بين المرصد والمنظمة.
وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى خطة عمل 
العالقات  لبناء  المستقبلية  المرصد 
الــمــؤســســيــة مـــع الــمــجــالــس الــوطــنــيــة 
والــقــومــيــة لحقوق اإلنــســان فــي الــدول 
ــل الـــمـــجـــالـــس  ــمـ ــة، الــــتــــي تـــشـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
حقوق  مجال  في  العربية  والبرلمانات 
اإلنسان، والمجالس الوطنية والقومية 

لحقوق اإلنسان في الدول العربية.
وأكــــــــــد عــــــــــادل بــــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــد الــعــربــي  ــمـــرصـ الـــعـــســـومـــي حـــــرص الـ
ــان عــلــى إعـــطـــاء قضية  ــسـ لــحــقــوق اإلنـ

األمن الغذائي أهمية كبرى، وخاصة في ظل 
غذائية طاحنة  أزمــات  من  العالم  يشهده  ما 
ومن  األوكرانية،  الروسية  الحرب  أعقاب  في 
التي  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  أزمــة  قبلها 
العالمي، وأدت  ألقت بظاللها على االقتصاد 
زيـــادة كبيرة في  التضخم مــع  رفــع نسب  إلــى 
والمنتجات  الطاقة  أســعــار  وخــاصــة  األســعــار 
الغذائية عالمًيا، مبيًنا أنه من هذا المنطلق 
ــاء الـــمـــقـــتـــرح الــــخــــاص بــــإطــــالق الــمــؤشــر  ــ جـ

العربي لألمن الغذائي.
ــى ضــــــــرورة تــكــاتــف  ــ ــعـــســـومـــي إلــ ودعـــــــا الـ
الــجــهــود الــعــربــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة قضايا 
المناخ، مشيًدا بمبادرة جمهورية مصر  تغير 
الــعــربــيــة الســتــضــافــة الــــــدورة الــــــ27 لــمــؤتــمــر 
ــم الــمــتــحــدة اإلطــاريــة  أطــــراف اتــفــاقــيــة األمــ
نوفمبر  في  المقررة   27  Cop المناخ  لتغير 
في  تأتي  والــتــي  الشيخ،  شــرم  بمدينة  الــقــادم 

إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على 
إطار  لوضع  الدولية  الجهود  في  المساهمة 
ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات 

المناخية.
ــان الـــعـــربـــي أن  ــمـ ــرلـ ــبـ  وأوضــــــــح رئـــيـــس الـ
من  يتابع  اإلنــســان  لحقوق  العربي  المرصد 
ــان فـــي كـــل الــــدول،  ــسـ كــثــب مــلــف حــقــوق اإلنـ
مـــجـــدًدا رفـــض الــتــدخــالت الــخــارجــيــة تحت 
ذريـــعـــة حــقــوق اإلنــــســــان، مــشــيــًرا إلــــى إعــــداد 
ــاريـــر دوريـــــــة عــــن حـــالـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــقـ تـ
واالرتقاء  المحاوالت،  لمجابهة هذه  العربية 
بمنظومة حقوق اإلنسان العربية، إلى جانب 
مــســاعــي إطـــــالق الـــمـــؤشـــر الـــعـــربـــي لــحــقــوق 
ــان، الــــذي ال يــهــتــم فــقــط بــالــمــؤشــرات  ــسـ اإلنـ
االقتصادية  المؤشرات  يشمل  بل  السياسية، 
واالجتماعية والثقافية؛ بهدف إبراز الجهود 
العربية المتميزة في قضايا حقوق اإلنسان.

ال��م��ر���ص��د ال��ع��رب��ي ل��ح��ق��وق الإن�����ص��ان ي��وؤك��د اأول��وي��ة
اإط�������اق ال���م���وؤ����ص���ر ال���ع���رب���ي ل����اأم����ن ال���غ���ذائ���ي

ا�صتعرا�س مجالت التعاون التعليمي بين البحرين وال�صعودية

} وزير التربية يلتقي نظيره السعودي.

اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
وزيــر  الشيخ  آل  محمد  بــن  حمد  الدكتور  مــع  والتعليم 
خالل  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم 
مقر  فــي  التعليم  تــحــويــل  قــمــة  مــؤتــمــر  فــي  مشاركتهما 
األمم المتحدة بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، 
حيث تم خالل االجتماع بحث الموضوعات المدرجة في 
جلسات المؤتمر، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين 
للعالقات  تجسيدًا  التعليمية،  الــشــؤون  فــي  الشقيقين 

األخوية المتميزة بينهما.
بنت  هيفاء  األميرة  السمو  االجتماع صاحبة  حضر 
العربية  للمملكة  الدائم  المندوب  مقرن  آل  عبدالعزيز 

السعودية لدى منظمة اليونسكو.
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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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برئا�شة زينل.. ال�شعبة الربملانية ت�شارك 

يف اجتماع ر�ؤ�شاء الربملانات اخلليجية 

فوزية  ـــدت  اأك

زينل  عبداهلل  بنت 

جمل�س  رئــيــ�ــصــة 

رئي�صة  الــنــواب، 

التنفيذية  اللجنة 

الربملانية،  لل�صعبة 

العمل  ميثله  ــا  م

امل�صرتك  الــربملــاين 

التعاون  ملجل�س 

ـــــدول اخلــلــيــج  ل

اأهمية  من  العربية 

ال�صعي  يف  بالغة 

االرتقاء  عرب  و�صعوبها،  اخلليجية  الدول  م�صالح  لتحقيق 

الربملانية  املحافل  يف  املواقف  وتن�صيق  التعاون،  مب�صتوى 

الدولية، مبا ي�صهم يف بلوغ الغايات واالأهداف امل�صرتكة.

رئي�صة  برئا�صة  الربملانية  ال�صعبة  وفد  ا�صتعداد  و�صمن 

جمل�س النواب للم�صاركة يف االجتماع الدوري ال�صاد�س ع�صر 

املقرر  واالأمة،  والوطني  والنواب  ال�صورى  جمال�س  لروؤ�صاء 

انعقاده �صباح يوم االأربعاء )21 �صبتمرب اجلاري( ب�صلطنة 

الت�صريعية  اأن اجتماعات املجال�س  اإىل  ال�صقيقة، لفتت  عمان 

اخلليجية متثل نقطة ارتكاز لتنمية العمل الربملاين امل�صرتك، 

العمل  مل�صرية  داعمة  روؤى  على  انفتاح  من  متثله  ما  مع 

اخلليجي.

جمل�س  رئي�صة  ت�صارك  اأن  املزمع  من  ال�صدد،  هذا  ويف 

واملبادرات  الروؤى  على  خاللها  ال�صوء  ت�صلط  بكلمة  النواب 

الكفيلة بتعزيز م�صار العمل اخلليجي الربملاين امل�صرتك.

و�صيت�صمن االجتماع الدوري لروؤ�صاء الربملانات اخلليجية 

اعتماد القرارات ال�صادرة عن اجتماع جلنة التن�صيق الربملاين 

تنفيذا  ياأتي  والذي  ع�صر،  اخلام�س  اخلارجية  والعالقات 

الدوري  االجتماع  اأعمال  ونتائج  اخلتامي  البيان  لتو�صيات 

ال�صورى والنواب والوطني  اخلام�س ع�صر لروؤ�صاء جمال�س 

واالأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اأن وفد ال�صعبة الربملانية ململكة البحرين امل�صارك  ُيذكر 

جمال�س  لروؤ�صاء  ع�صر  ال�صاد�س  الدوري  االجتماع  باأعمال 

جمل�س  رئي�صة  ترتاأ�صه  واالأمة  والوطني  والنواب  ال�صورى 

النائب علي حممد ا�صحاقي نائب رئي�س  النواب، ومب�صاركة 

ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  الف�صالة  خليفة  و�صبيكة  الوفد، 

و�صادق  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  الدو�صري  �صامل  و�صباح 

عبدالرزاق  والنائب  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  رحمة  اآل  عيد 

عبداهلل حطاب، والنائب عي�صى يو�صف الدو�صري، ومب�صاركة 

امل�صت�صار را�صد حممد بوجنمة اأمني عام جمل�س النواب، اأمني 

�صر اللجنة التنفيذية لل�صعبة الربملانية.

خالل زيارته ملقر اإقامة �شفري اململكة املتحدة

�زير الداخليـة يقّدم �اجـب العزاء يف �فاة امللكة اإلـيزابيث 

قّدم �اجب العزاء يف �فاة اإليزابيث الثانية.. ال�شالح:

جهودها بارزة �عطاء كبري للملكة على مدى 7 عقود

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  قام 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

دراموند  رودي  اإقامة  مقر  اإىل  بزيارة 

مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �صفري 

العزاء يف  البحرين، وذلك لتقدمي واجب 

اليزابيث  امللكة  اجلاللة  �صاحبة  وفاة 

الثانية.

عن  لل�صفري  الداخلية  وزير  واأعرب 

بهذا  املوا�صاة  و�صادق  التعازي  خال�س 

الكبرية  االإ�صهامات  االأليم، مثمنا  امل�صاب 

جلاللة امللكة الراحلة يف تعزيز ال�صراكة 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  الوثيقة 

املتحدة.

ال�صادقة  متنياته  عن  اأعرب  كما 

التقدم  مبوا�صلة  املتحدة  للمملكة 

واالزدهار، يف ظل قيادة �صاحب اجلاللة 

امللك ت�صارلز الثالث ملك اململكة املتحدة.

ال�صالح  �صالح  بن  علي  قدم 

العزاء  واجب  ال�صورى  جمل�س  رئي�س 

وال�صعب  املالكة  االأ�صرة  اإىل  واملوا�صاة 

�صاحبة  بوفاة  ال�صديق  الربيطاين 

اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية، متمنًيا 

للمملكة املتحدة يف عهد �صاحب اجلاللة 

امللك ت�صارلز الثالث ملك اململكة املتحدة 

واأيرلندا ال�صمالية ورئي�س الكومنولث 

مزيًدا من التقدم والرخاء.

ال�صوى  جمل�س  رئي�س  وا�صتقبل   

لدى زيارته ملقر �صفارة اململكة املتحدة، 

�صفري  دراموند  رودي  االأحد،  ام�س 

البحرين،  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة 

لنباأ  واالأ�صى  احلزن  بالغ  عن  عربرّ  اإذ 

جهودها  م�صتذكًرا  امللكة،  جاللة  وفاة 

البارزة وعطائها الكبري الذي اأ�صهم يف 

نه�صة ومناء اململكة املتحدة على مدى 

7 عقود.

ال�صورى  جمل�س  رئي�س  ونوه   

جاللة  بذلتها  التي  املخل�صة  بامل�صاعي 

العالقات  لتوطيد  الراحلة  امللكة 

التاريخية الوثيقة بني مملكة البحرين 

روابط  وتعزيز  املتحدة،  واململكة 

اململكتني  بني  الطويلة  ال�صداقة 

على  احلر�س  موؤكًدا  ال�صديقتني، 

والعمل  التعاون  تعزيز  ا�صتمرار 

التقدم  من  مزيًدا  يحقق  مبا  امل�صرتك 

وال�صعبني  للمملكتني  واالزدهار 

الراحلة  للفقيدة  راجًيا  ال�صديقني، 

وجلاللة امللك ت�صارلز الثالث، واالأ�صرة 

ال�صديق  الربيطاين  وال�صعب  املالكة 

جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

يف اإطار موا�شلة تقدمي الرعاية ال�شاملة على مدار ال�شاعة للنزالء

ة بـنزالء »االإ�شالح �التاأهيل« افتتاح عيادة �شحية خا�شّ

خدمات  اأف�صل  لتوفري  اجلهود  موا�صلة  اإطار  يف 

لنزالء  الالزمة  والعالجية  والوقائية  ال�صحية  الرعاية 

ال�صيخ  طبيب  الفريق  افتتح  والتاأهيل،  االإ�صالح  مراكز 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة 

والدكتورة جليلة بنت ال�صيد جواد ح�صن وزيرة ال�صحة ، 

�صباح اأم�س، العيادة الطبية ل�صالح تقدمي خدمات الرعاية 

ال�صحية لنزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل.

وياأتي افتتاح العيادة الطبية اخلا�صعة للم�صت�صفيات 

اإطار  يف   ، متكاملة  �صحية  خدمات  وتقدم  احلكومية 

موا�صلة تقدمي الرعاية ال�صحية ال�صاملة على مدار ال�صاعة 

ي�صمن  مبا  للنزالء  والكفاءة  اجلودة  م�صتويات  وباأعلى 

احلفاظ على �صحتهم و�صالمتهم العامة.

تقدمي  على  بالعمل  احلكومية  امل�صت�صفيات  و�صتقوم 

اأف�صل اخلدمات ال�صحية ، ح�صب املعايري الدولية ، حيث 

اعترب الرئي�س التنفيذي للم�صت�صفيات احلكومية الدكتور 

اأحمد حممد االأن�صاري ، اأن هذه النقلة النوعية يف تقدمي 

اخلدمات ، �صتوؤمن خدمة �صحية يف جميع التخ�ص�صات 

االأولية  ال�صحية  الرعاية  مراكز  مع  بالتعاون  الطبية 

االطالع   ، االفتتاح  النف�صية. ومت خالل  ال�صحة  وخدمات 

على املرافق ال�صحية التابعة للعيادة ، ومناق�صة عدد من 

االإجراءات املتعلقة بتحويل اخلدمات ال�صحية والعالجية،  

على  متقدمة  مراكز  تبواأت  البحرين   مملكة  واأن  خا�صة 

وامل�صاريع  والربامج  اخلطط  من  للعديد  توفريها  �صعيد 

التي تهدف اإىل �صمان حقوق النزالء وح�صولهم على كافة 

ال�صالمة  معايري  بجانب  واالجتماعية  ال�صحية  اخلدمات 

تعزيز  اإطار  يف   ، دولية  مبعايري  تطبيقيها  يتم  التي 

اأركان دولة املوؤ�ص�صات والقانون وتر�صيخ مباديء حقوق 

االإن�صان.

فوزية زينل
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قّدم التعازي واملوا�شاة للملك ت�شارلز والعائلة املالكة.. امللك املعظم:

امللكة اإليزابيث قائدة عظيمة �شيخّلدها التاريخ حلكمتها وت�شاحمها

املثمر وال��ت��ع��اون  التن�شيق  م��ن  ط��وي��ل  ل��ت��اري��خ  مت��ت��د  بريطانيا  م��ع  ال�����ش��راك��ة 

العائلة  اأفراد  اإىل  التعازي  كما قدم جاللته 

راجًيا  بريطانيا،  وحكومة  �صعب  واإىل  املالكة 

امللك  اجلاللة  ول�صاحب  واملغفرة،  الرحمة  لها 

الربيطاين  وال�صعب  املالكة  واالأ�صرة  ت�صارلز 

موؤكًدا  العزاء،  وح�صن  ال�صرب  جميل  ال�صديق 

جاللته وقوف مملكة البحرين اإىل جانب قيادة 

اململكة املتحدة و�صعبها يف هذا امل�صاب االأليم.

الراحلة  املعظم مبناقب  امللك  واأ�صاد جاللة 

التقدير  ببالغ  م�صتذكًرا  وماآثرها،  الكبرية 

العالقات  توثيق  يف  للفقيدة  البارزة  اجلهود 

العائلتني  بني  واملتميزة  الرا�صخة  التاريخية 

وتعزيز  ال�صديقني  البلدين  يف  املالكتني 

العالقات الثنائية وروابط ال�صداقة البحرينية 

اإذ  ال�صنني،  عرب  واملمتدة  املتجذرة  الربيطانية 

كان جلاللتها دور كبري يف بناء هذه العالقات 

وتنميتها وحر�ص دائم على االرتقاء بها اإىل اآفاق 

اأرحب، موؤكًدا جاللته اأن مملكة البحرين قيادًة 

�صتظل  اجللل  امل�صاب  هذا  اآملها  التي  و�صعًبا 

اخلالدة  املواقف  والفخر  االعتزاز  بكل  ت�صتذكر 

اإذ جمعتها  الراحلة جتاهها،  للفقيدة  وامل�صرفة 

مبملكة البحرين �صداقة طويلة وروابط وثيقة.

االعتزاز  عن  املعظم  امللك  جاللة  اأعرب  كما 

مب�صرية جاللة امللكة احلافلة بالعطاء يف خدمة 

بالدها وتطورها ورفاه �صعبها، وتر�صيخ عالقات 

وال�صديقة،  احلليفة  الدول  مع  املتحدة  اململكة 

بها  حتظى  التي  املرموقة  املكانة  عززت  والتي 

قادت  اإذ  الدولية،  ال�صاحة  على  املتحدة  اململكة 

جاللتها بالدها لعقود طويلة بحكمة بالغة.

برحيل  فقد  اأجمع  العامل  اأن  جاللته  موؤكًدا 

التاريخ،  �صيخلدها  عظيمة  قائدة  امللكة  جاللة 

واخلربة  احلكمة  يف  به  يحتذى  ومنوذًجا 

اجلميع  واأن  والت�صامح،  وال�صالم  واملحبة 

ي�صتذكرون اليوم االأثر العظيم واالأعمال اجلليلة 

التي قدمتها طوال م�صريتها، اإذ كانت لها مواقف 

خدمة  يف  رائدة  ومبادرات  م�صرفة  تاريخية 

الب�صرية والق�صايا االإن�صانية، واإ�صهامات عديدة 

مب�صارات  واالرتقاء  وال�صلم  االأمن  تعزيز  يف 

التنمية امل�صتدامة على امل�صتوى العاملي وتعزيز 

االإن�صاين،  والت�صامح  التعاي�ص  ومبادئ  قيم 

قادة  واحرتام  وتقدير  كبرية  مكانة  اأك�صبها  ما 

و�صعوب العامل كافة.

واأكد ح�صرة �صاحب اجلاللة، اأيده اهلل، بهذه 

املنا�صبة اعتزازه بعمق العالقات اال�صرتاتيجية 

وال�صراكة الوثيقة بني مملكة البحرين واململكة 

املتحدة والتي متتد لتاريخ طويل من التن�صيق 

موؤكًدا  املجاالت،  خمتلف  يف  املثمر  والتعاون 

العزم على موا�صلة العمل مع �صاحب اجلاللة 

امللك ت�صارلز الثالث لدعم وتطوير هذه العالقات 

على  واالزدهار  باخلري  يعود  مبا  املتميزة، 

ال�صعبني ال�صديقني.

اخلال�صة  متنياته  عن  جاللته  واأعرب 

مبوفور  الثالث  ت�صارلز  امللك  اجلاللة  ل�صاحب 

وال�صداد،  التوفيق  ودوام  وال�صعادة  ال�صحة 

امللكة  جاللة  خطى  على  ال�صري  وموا�صلة 

نحو  املتحدة  اململكة  لقيادة  الثانية  اإليزابيث 

املزيد من التقدم والرقي والتطور، وتعزيز الدور 

على  تبواأتها  التي  املرموقة  واملكانة  الريادي 

جاللة  دعائمها  اأر�صت  والتي  الدولية،  ال�صاحة 

امللكة الراحلة.

امللك  اجلاللة  �صاحب  اأعرب  جانبه،  من 

حل�صرة  وتقديره  �صكره  عن  الثالث  ت�صارلز 

�صاحب اجلاللة على تعازي وموا�صاة جاللته، 

واملج�صدة  ونبيلة،  طيبة  م�صاعر  من  اأبداأه  وما 

الوطيدة  التاريخية  العالقات  اأوا�صر  لعمق 

ال�صحة  وافر  جلاللته  متمنًيا  اململكتني،  بني 

وال�صعادة.

 قرار جديد بقائمة الأمرا�ض املهنية وحتديد ن�شبة العجز الناجمة عنها

التن�شيق مع اجلهات املعنية لتعزيز ت�شهيل و�شول الطلبة

رئي�شة جامعة البحرين تتفقد �شري اليوم الأكادميي الأول

خديجة العرادي:

اأ�صدرت وزيرة ال�صحة الدكتورة 

قرار  ال�صيد جواد ح�صن  بنت  جليلة 

رقم 43 ل�صنة 2022، ب�صاأن قائمة 

ن�صبة  وحتديد  املهنية  االأمرا�ص 

العجز الناجمة عن هذه االأمرا�ص.

بعد  اأنه  اىل  القرار  واأ�صار 

االطالع على القانون رقم 34 ل�صنة 

ال�صحة  قانون  باإ�صدار   2018

 78 املادة  االأخ�ص  وعلى  العامة، 

ل�صنة   31 رقم  القرار  وعلى  منه، 

الطبية  اللجان  ب�صاأن   2019

اخلليجية  الالئحة  وعلى  العامة، 

ال�صادرة  املهنية  االأمرا�ص  جلدول 

لل�صحة  اخلليجية  اللجنة  عن 

ملجل�ص  التابعة  املهنية  وال�صالمة 

التعاون  جمل�ص  لدول  ال�صحة 

مايو  يف  العربية  اخلليج  لدول 

العجز  تقييم  دليل  وعلى   ،2016

ال�صادر عن  املهنية  االأمرا�ص  ب�صبب 

وال�صالمة  لل�صحة  اللجنة اخلليجية 

ال�صحة  ملجل�ص  التابعة  املهنية 

لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

  .2016 اغ�صط�ص  يف  العربية 

اخلليجية  الالئحة  وعلى  العامة، 

ال�صادرة  املهنية  االأمرا�ص  جلدول 

لل�صحة  اخلليجية  اللجنة  عن 

ملجل�ص  التابعة  املهنية  وال�صالمة 

ال�صحة لدول جمل�ص التعاون لدول 

 ،2016 مايو  يف  العربية  اخلليج 

ب�صبب  العجز  تقييم  دليل  وعلى 

االأمرا�ص املهنية ال�صادر عن اللجنة 

املهنية  وال�صالمة  لل�صحة  اخلليجية 

التابعة ملجل�ص ال�صحة لدول جمل�ص 

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

اأغ�صط�ص 2016.

وزارة  وكيل  عر�ص  على  وبناًء 

ال�صحة، تقّرر االآتي: 

قائمة  تعتمد  االأوىل:  املادة 

امللحق  يف  الواردة  املهنية  االأمرا�ص 

1 املرافق لهذا القرار.وجاء يف القرار 

جداول  تعتمد  الثانية  املادة  يف  اأنه 

عن  الناجمة  العجز  ن�صبة  حتديد 

النحو  على  وذلك  املهنية،  االأمرا�ص 

القرار.  بهذا   2 امللحق  يف  الوارد 

على  الثالثة  املادة  ن�صت  بينما 

اأحكام  مع  يتعار�ص  ن�ص  كل  اإلغاء 

وكيل  يلزم  واأخرًيا  القرار،  هذا 

فيما  -كل  واملعنيني  ال�صحة  وزارة 

القرار،  هذا  اأحكام  بتنفيذ  يخ�صه- 

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل 

ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

الدكتورة جواهر  البحرين  جامعة  رئي�صة  اأكدت 

بنت �صاهني امل�صحكي انتظام االآالف من طلبة جامعة 

العام  من  االأول  اليوم  يف  للدرا�صة  بي�صر  البحرين 

توقف  بعد  وذلك   ،2022-2023 احلايل  اجلامعي 

اإثر  ال�صنتني  قرابة  الدرا�صية  ال�صفوف  يف  الدرا�صة 

جائحة فريو�ص كورونا »كوفيد-19«.

وعرّبت امل�صحكي عن ارتياحها بالتفاعل الطالبي 

مع اجلامعة، ولقاء الطلبة باالأ�صاتذة. م�صرية اإىل اأن 

اجلامعة قد اأعّدت باقة متنوعة من االأن�صطة الال�صفية 

والفعاليات التي ُترثي حياة الطالب اجلامعي وت�صقل 

�صخ�صيته.

البحرين  جامعة  رئي�صة  جولة  خالل  ذلك  جاء 

من  عدد  مبعية  اجلامعة  ومرافق  كليات  مبختلف 

والطلبة  بالعمداء  التقت  اإذ  باجلامعة،  امل�صوؤولني 

�صري  و�صمان  االأول  اليوم  جمريات  على  للوقوف 

العملية التعليمية بانتظام، واال�صتماع اإىل مالحظاتهم 

حول  الطلبة  مع  حديثها  وخالل  ومقرتحاتهم، 

مو�صوع املوا�صالت العامة من اجلامعة واإليها، اأكدت 

امل�صحكي حر�ص اجلامعة على تاأمني اأف�صل اخلدمات 

اإن  اإذ  واملوا�صالت،  النقل  خدمات  �صيما  ال  للطلبة 

املعنية  اجلهات  مع  التن�صيق  يف  م�صتمرة  اجلامعة 

لتعزيز ت�صهيل و�صول الطلبة اإىل اجلامعة، عرب طرح 

املزيد من اخلطوط واحلافالت لتكون متاحة للطلبة 

يف رحلتهم من املقرات الثالثة للجامعة واإليها.

وزيرة ال�صحة 

ال�شفري عبدال�له ي�شارك يف موؤمتر

 احلوار الأمني اخلليجي - الأملاين الرابع

�صارك عبداهلل عبداللطيف عبداهلل �صفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

الذي  الرابع  اخلليجي-االأملاين  االأمني  احلوار  موؤمتر  يف  االحتادية  اأملانيا 

تركي  االأمري  �صمو  بح�صور  العربية-االأملانية،  ال�صداقة  جمعية  نظمته 

في�صل  امللك  مركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  الفي�صل 

من  وعدد  ال�صعودية،  العربية  باململكة  االإ�صالمية  والدرا�صات  للبحوث 

برلني،  يف  املعتمدين  الدبلوما�صية  البعثات  وروؤ�صاء  والنواب  امل�صوؤولني 

وم�صاركني من مراكز الفكر واالإعالميني من الدول اخلليجية واأملانيا.

بني  وال�صيا�صي  االأمني  احلوار  تعزيز  واآليات  �صبل  املوؤمتر  وبحث 

العربية،  التعاون لدول اخلليج  اأملانيا االحتادية ودول جمل�ص  جمهورية 

وعدد من املو�صوعات املتعلقة بال�صوؤون االأمنية ذات االهتمام امل�صرتك.

قدم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، مبعية جاللته �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، خال�ص التعازي واملوا�صاة اإىل �صاحب اجلاللة امللك ت�صارلز الثالث ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�صمالية، يف وفاة 

�صاحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية، وذلك يف ق�صر باكنغهام اأم�ص.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12217/pdf/INAF_20220919014918727.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/979127/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/979111/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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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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جاللته وولي العهد رئيس الوزراء يقدمان التعازي بوفاتها

 الملك: البحرين آلمها المصاب الجلل 
وستظل تستذكر مواقف إليزابيث الثانية الخالدة
مواصلة العمل مع الملك تشارلز الثالث لتطوير العالقات

قدم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بمعية 
جاللت��ه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، خالص التعازي والمواس��اة إلى صاحب الجاللة الملك تش��ارلز الثالث 
ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش��مالية في وفاة صاحبة الجاللة 

الملكة إليزابيث الثانية وذلك في قصر باكنغهام.
وأكد جاللته أن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجلل قيادًة وش��عبًا س��تظل 
تس��تذكر بكل االعتزاز والفخر المواقف الخالدة والمش��رفة للفقي��دة الراحلة تجاهها، 

حيث جمعتها بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة.
وقال جاللته »إن العالم أجمع فقد برحيل جاللة الملكة قائدة عظيمة سيخلدها التاريخ 

ونموذجًا يحتذى به في الحكمة والخبرة والمحبة والسالم والتسامح«.
وأك��د حض��رة صاح��ب الجالل��ة أيده اهلل به��ذه المناس��بة اعت��زازه بعم��ق العالقات 
اإلستراتيجية والش��راكة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تمتد 
لتاري��خ طويل من التنس��يق والتعاون المثمر في مختلف المج��االت مؤكدًا العزم على 
مواصل��ة العمل مع صاحب الجاللة الملك تش��ارلز الثالث لدعم وتطوير هذه العالقات 
المتمي��زة بما يع��ود بالخير واالزدهار على الش��عبين الصديقين. وأع��رب جاللته عن 
تمنيات��ه الخالصة لصاح��ب الجاللة الملك تش��ارلز الثالث بموفور الصحة والس��عادة 
ودوام التوفيق والس��داد ومواصلة الس��ير على خط��ى جاللة الملك��ة إليزابيث الثانية 
لقيادة المملكة المتحدة نحو المزيد من التقدم والرقي والتطور وتعزيز الدور الريادي 
والمكان��ة المرموقة التي تبوأتها على الس��احة الدولية والتي أرس��ت دعائمها جاللة 

الملكة الراحلة.

 عالقات ثنائية وروابط صداقة 
متجّذرة بين البحرين وبريطانيا عبر السنين

مسيرة الملكة حافلة بالعطاء في خدمة 
بالدها وترسيخ عالقاتها مع العالم

 العالم فقد قائدًة عظيمًة سيخلدها 
التاريخ ونموذجًا في الخبرة والمحبة والسالم

منح الموظفين المرشحين إجازة حتى انتهاء االنتخابات

أكثر من 178 ألفًا راجعوا جداول الناخبين خالل 4 أيام
50 ألف شاب يشاركون في التصويت ألول مرة

ثامر طيفور وسماهر سيف اليزل ومحمد رشاد «

أعلن��ت اإلدارة التنفيذي��ة لالنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية 2022 أن مجم��وع الذين راجعوا 
بياناته��م في ج��داول الناخبين قد بلغ أكث��ر من 178 ألف مواطن، وذل��ك منذ بدء الفترة 
القانوني��ة لعرض جداول الناخبين في الموقع اإللكتروني واللجان اإلش��رافية، والتي بدأت 

اعتبارًا من الخميس.
م��ن جهته قال وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف المع��اودة: »لدينا آلية 
تضمن ع��دم وجود أي اختراق ألي بيانات، والفريق التقن��ي باللجنة التنفيذية يعمل على 

ذلك من خالل أفضل الخبراء«.
وأك��د أنه ال تمدي��د لفترة عرض كش��وف الناخبين حس��ب القانون وتنتهي في الس��اعة 
التاس��عة مس��اء آخر يوم من أيام عرض الجداول، مبينًا أن كل المؤش��رات إيجابية ونحن 

واثقون بوعي الناخب.
من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي لالنتخابات النيابية 
والبلدية 2022 المستش��ار نواف عبداهلل حمزة إن 50 ألف مواطن من فئة الشباب سيكون 
لهم حق التصويت في انتخابات 2022. إلى ذلك أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك قرارًا بش��أن تنظيم الدعاية االنتخابية النتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس 
البلدي��ة والت��ي يحظر فيها وضع اإلعالنات في 23 ش��ارعًا، وحظر اس��تعمال علم المملكة 

وشعارها في االجتماعات واإلعالنات االنتخابية.

 حظر اإلعالنات في 23 شارعًا وعدم 
استعمال علم البحرين في االجتماعات

حذيفة إبراهيم «

أصدرت وزيرة الصحة د. جليلة الس��يد، قرارًا 
بتحدي��د قائمة األمراض المهنية، ونس��ب 

العجز الناجمة عن هذه األمراض.
وصنف القرار المنشور في الجريدة الرسمية 
نزيف المخ وانسداد شرايين المخ الذي ينتج 
عنه ش��لل نصفي غير قابل للش��فاء بسبب 
العم��ل عل��ى أنه عج��ز بنس��بة 100%. كما 
صنف أيضًا ارتفاع ضغط الدم بسبب الجهاز 

النفس��ي العصبي ضمن األمراض المهنية، 
ونس��ب العج��ز الناجم��ة، وكذل��ك الم��وت 
المفاجئ بس��بب اإلجهاد النفس��ي الشديد، 
و»نزي��ف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف المخ 
بس��بب اإلجهاد النفسي، أو أي أمراض أخرى 
في القلب واألوعية الدموية تس��ببها ظروف 

موجودة في أنشطة العمل.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور واضح 
في عالقته األسرية بسبب إصابة في العمل 

على أنه عجز بنسبة %40.

 تصنيف ارتفاع الضغط
 خالل العمل إصابة مهنية

 افتتاح عيادة لنزالء اإلصالح 
والتأهيل تتبع المستشفيات الحكومية

افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة ووزي��رة الصح��ة الدكتورة 
جليلة الس��يد، أمس العيادة الطبية لصالح تقديم خدمات 

الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأت��ي افتتاح العي��ادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات 
الحكومية وتقدم خدمات صحية متكاملة، في إطار مواصلة 
تقديم الرعاية الصحية الشاملة على مدار الساعة وبأعلى 

مس��تويات الج��ودة والكفاءة للنزالء بم��ا يضمن الحفاظ 
على صحتهم وس��المتهم العامة. وستقوم المستشفيات 
الحكومية بالعمل على تقدي��م أفضل الخدمات الصحية، 
التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال  الدولي��ة.  المعايي��ر  حس��ب 
للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد األنصاري أن هذه 
النقلة النوعية في تقديم الخدمات، ستؤمن خدمة صحية 
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 افتت��ح رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، امس العي��ادة الطبية لصالح 

تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأتي افتتاح العيادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات الحكومية وتقدم خدمات 
صحي��ة متكاملة، في إط��ار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الش��املة على مدار 
الس��اعة وبأعلى مس��تويات الجودة والكف��اءة للنزالء بما يضم��ن الحفاظ على 

صحتهم وس��المتهم العامة. وس��تقوم المستش��فيات الحكومية بالعمل على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية، حسب المعايير الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
أن ه��ذه النقلة النوعية في تقديم الخدمات، س��تؤمن خدم��ة صحية في جميع 
التخصصات الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة 

النفسية.

وتم خ��الل االفتتاح االطالع على المراف��ق الصحية التابعة للعيادة، ومناقش��ة 
ع��دد من اإلجراءات المتعلقة بتحويل الخدم��ات الصحية والعالجية، خاصة وأن 
البحرين تبوأت مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج 
والمش��اريع التي تهدف إلى ضمان حقوق النزالء وحصولهم على كافة الخدمات 
الصحية واالجتماعية بجانب معايير السالمة التي يتم تطبيقيها بمعايير دولية، 
في إطار تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

 رئيس األعلى للصحة يفتتح 
عيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء اإلصالح

 اللجنة الخليجية لدراسة إجراءات 
تسجيل التخصصات الصحية تجتمع في البحرين

تعق��د اللجن��ة الخليجي��ة التابع��ة 
التعاون  العامة لمجل��س  لألمان��ة 
الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات 
التخصص��ات  وتس��جيل  تصني��ف 
الصحي��ة ف��ي دول الخلي��ج العربي 
اجتماعه��ا ف��ي البحري��ن ي��وم 30 
س��بتمبر الجاري، وضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من مؤتمر الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت  الصحي��ة، 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 

آل خليف��ة خ��الل الفت��رة م��ن 29 
أكتوب��ر  م��ن  األول  إل��ى  س��بتمبر 

المقبل.
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مري��م الجالهمة، أنه من 
المقرر أن يحض��ر االجتماع ممثلين 
إل��ى  المجل��س، إضاف��ة  ع��ن دول 
ممثلي مجلس الصحة لدول مجلس 
التع��اون وممثل��ي األمان��ة العامة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، حيث سيتم بحث مستجدات 
التصنيف والتسجيل  إجراءات  توحيد 

للتخصصات الطبي��ة المعمول بها 
في جميع دول المجلس، ومتطلبات 

واشتراطات هذه الممارسة.
وأوضح��ت الجالهم��ة أن االجتم��اع 
يطرح أيض��ًا، االتفاق على مؤهالت 
والصيادل��ة  والتمري��ض  األطب��اء 
عل��ى  ع��الوًة  المعاون��ة  والمه��ن 
مه��ن الط��ب البدي��ل، للمواطنين 
الخليجيين وغي��ر الخليجيين، إضافة 
إل��ى الش��هادات المعت��رف بها في 
كل دولة بحس��ب التخصص، وطرق 
التحق��ق م��ن المص��ادر األساس��ية 

لمؤهالت الممارسين الصحيين.
وأش��ارت إل��ى أن االجتم��اع يأت��ي 
ضمن المس��اعي المبذولة لمساواة 
مواطن��ي دول المجلس في إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
الطبية، م��ن خالل توحيد الضوابط 
لممارس��ة  الصحيح��ة  والمعايي��ر 
المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات 
إصدار بطاقات التس��جيل وشهادات 
التصنيف المهني لجميع الممارسين 
الصحيي��ن وتبادل البرامج التدريبية 

وتقويمها وتأهيل المتدربين.

الخاصة  الخليجية  اللجنة  وتش��كلت 
بدراس��ة إجراءات تصنيف وتس��جيل 
التخصصات الصحية في دول الخليج 
العربي بقرار م��ن مجلس التعاون، 
وتهدف للعمل على توحيد إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
خليج��ي  دلي��ل  وإص��دار  الصحي��ة، 
مش��ترك، ودراس��ة إمكاني��ة وض��ع 
مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد 
الصحي��ة،  للتخصص��ات  الخليج��ي 
الخب��رات والمعلومات في  وتب��ادل 
مجال التس��جيل والتصنيف الصحي، 

واالس��تفادة من الدورات التدريبية 
الت��ي تنظمه��ا كل دول��ة من دول 
المجلس فيما يخص مجال التسجيل 

والتصنيف.

د. مريم الجالهمة 

 »السلمانية الطبي«: إنجاز
5715 فحصًا خالل أغسطس

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، أن قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز أكثر 
من 5715 فحصًا خالل أغسطس الماضي، وذلك ضمن اآلليات 

التنفيذية للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
 وأوض��ح أن الفحوصات المنجزة ش��ملت مختلف أنواع خدمات 
األش��عة المقدمة في مجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث بلغت 
فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي 1113 فحصًا، وفحوصات 
األش��عة المقطعي��ة 1103، وفحوصات التصوير باس��تخدام 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة »الس��ونار« 3150، فيم��ا بلغ��ت 

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصًا.
 وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية العاملة 
في قسم األش��عة بمجمع الس��لمانية الطبي، والتي ساهمت 
بإخالصه��ا وعملها الجاد ف��ي خدمة عدد أكب��ر من المرضى 

وتقليص قوائم االنتظار.
وأش��ار إل��ى أن العمل مس��تمر إلعادة جدول��ة المواعيد وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا أهمي��ة التزام المرضى بالمواعيد 
المح��ددة لهم لضم��ان الحصول على الخدم��ات الصحية في 

الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
وأكد أنه تم تدش��ين خط��ة لتقليص قوائم انتظ��ار مواعيد 
قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
ضمن اس��تراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات 
الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية بهدف توفير 
رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
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نزيف المخ وانسداد شرايينه عجز بنسبة ٪100

»الصحة« تحدد قائمة األمراض المهنية
حذيفة إبراهيم «

أص��درت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
األم��راض  قائم��ة  بتحدي��د  ق��رارًا 
المهنية، ونس��ب العج��ز الناجمة عن 

هذه األمراض.
وصن��ف القرار المنش��ور ف��ي الجريدة 
الرسمية نزيف المخ وانسداد شرايين 
المخ الذي ينتج عنه ش��لل نصفي غير 
قابل للش��فاء بس��بب العمل على أنه 

عجز بنسبة 100 %.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور 
واضح ف��ي عالقته األس��رية بس��بب 
إصابة في العمل على أنه عجز بنسبة 
40%، وأن »الخزل النصفي مع صعوبة 

النطق« هو عجز بنسبة %80.
كما صن��ف الق��رار العجز ف��ي الجهاز 
أعاله��ا  أقس��ام،   5 إل��ى  التنفس��ي 
بنس��بة 80%، عندما يتناول المريض 
الموس��عات الشعبية حس��ب الحاجة، 
باإلضاف��ة إل��ى جرع��ات عالي��ة من 
الكورتيزون المستنشق يوميًا وأدوية 

الكورتيزون باستمرار.
واعتب��ر القرار فقد األن��ف كاماًل خالل 
العمل على أنه عجز بنس��بة 30%، أما 

كس��ر عظمة األنف فإنه عجز بنس��بة 
8%، فيما صنف النسيان الشديد وعدم 
التركيز م��ع إهمال مظاه��ر النظافة 
الشخصية أو فقدان شديد لالستمتاع 
بالحي��اة، والحاجة إل��ى تعديل جذري 
لمهام الش��خص الوظيفي��ة على أنه 

عجز بنسبة %65.
وأش��ار الق��رار إلى من يتأث��ر بوضوح 
ف��ي النواح��ي االجتماعي��ة أو لدي��ه 
نوبات قلق وهيجان وخ��وف غير مبرر 
م��ن تكرار إصابته أثن��اء العمل بأنه 

عجز بنسبة 20%، وأما من يعاني من 
تده��ور واض��ح في عالقاته األس��رية 
بس��بب إصاب��ات العم��ل، فإن��ه عجز 

بنسبة 40% بحسب تصنيف القرار.
وحدد القرار 46 مادة كيميائية تسبب 
أمراض��ًا مهني��ة، كما ح��دد 8 ظروف 
ومواد فيزيائية تسبب العجز وأمراضا 
دائمة من بينها اختالل السمع بسبب 
الضوض��اء، أو االهتزازات التي تصيب 

العظام والمفاصل وغيرها.
وح��دد الق��رار 18 مس��ببًا لألم��راض 
المعدي��ة الطفيلي��ة أبرزه��ا ال��درن 
والفيروس��ات الكبدية، كما حدد عدة 
أم��راض م��ن بينه��ا الغب��ار الرئوي، 
إلى  والحساس��ية وغيره��ا، باإلضافة 
األمراض الجلدية ومن بينها البهاق، 
والجهاز العضل��ي الهيكلي على أنها 

أمراض قد تكون نتيجة العمل.
العقلي��ة  االضطراب��ات  كم��ا صن��ف 
والس��لوكية، من بينه��ا توتر ما بعد 
أخ��رى  اضطراب��ات  أي  أو  الصدم��ة، 
عقلي��ة أو س��لوكية تس��ببها ظ��روف 
موجودة في أنشطة العمل، على أنها 

»أمراض مهنية«.
وصن��ف أيضًا من بي��ن هذه األمراض 

ارتف��اع ضغط ال��دم بس��بب الجهاز 
النفس��ي العصبي، والموت المفاجئ 
بس��بب اإلجه��اد النفس��ي الش��ديد، 
و»نزيف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف 
المخ بس��بب اإلجهاد النفس��ي، أو أي 
أم��راض أخ��رى ف��ي القل��ب واألوعية 
الدموية تس��ببها ظروف موجودة في 

أنشطة العمل.
كم��ا صنف 3 أم��راض للعي��ون، و44 
نوعا من الس��رطانات بسبب الظروف 
المهني��ة أو الت��ي تس��ببها طبيع��ة 
العمل، باإلضافة إلى دوالي الساقين، 

على أنها أمراض مهنية.
وصنف القرار نس��ب العجز في أمراض 
القلب إلى 4 فئات، األولى بنسبة %7، 
وهي نتيجة وجود مرض بالقلب دون 
تأث��ر األنش��طة الجس��مية، والدرجة 
الثاني��ة بنس��بة 20% نتيج��ة وج��ود 
مرض مع تأثر محدود باألنشطة، أما 
الدرج��ة الثالثة فكانت بنس��بة %45 
عند وج��ود م��رض بالقلب م��ع تأثر 
شديد باألنش��طة الجسمية، والدرجة 
الرابعة بلغت 80%، عند وجود مرض 
بالقل��ب مع ضيق بالتنفس حتى دون 

مجهود.

وزيرة الصحة

 مؤتمر صحفي غدًا حول
مؤتمر األورام والرعاية التلطيفية

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، يق��ام غ��دا 
الخاص  الصحف��ي  المؤتمر  الثالث��اء 
بمؤتم��ر األورام والرعاية التلطيفية 
ال��ذي تس��تضيفه البحري��ن يومي 5 
و6 نوفمبر المقبل. وسيقام المؤتمر 
الصحفي في قاعة أوال بفندق الخليج 
عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، 
حيث س��يتحدث في المؤتمر كل من 
الرئيس��ة العام��ة للخدم��ات الطبية 
بالمستش��فيات الحكومي��ة الدكتورة 
اللجن��ة  ورئيس��ة  الس��لمان  جميل��ة 
العلمي��ة للمؤتمر الدكتورة عائش��ة 

زمان. 
وسيش��هد المؤتمر الصحفي الكشف 
عن كافة تفاصي��ل المؤتمر والخبراء 
والمتحدثي��ن الذين سيش��اركون في 
المؤتم��ر، إضاف��ة إل��ى الكش��ف عن 

الت��ي  المح��اور العلمي��ة والعملي��ة 
سيش��هدها المؤتم��ر اله��ام ال��ذي 
سيسلط الضوء على األورام والرعاية 

التلطيفية.
وأك��د د. أمي��ن عب��داهلل أن اللجن��ة 
المنظم��ة للمؤتم��ر وجه��ت الدعوة 

المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  لكاف��ة 
وقناة البحرين ووكال��ة أنباء البحرين 

لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيكشف 
عن كاف��ة البن��ود المتعلقة بمؤتمر 
األورام والرعاي��ة التلطيفي��ة، حي��ث 

عملت اللجن��ة المنظمة على االنتهاء 
المتعلق��ة  التفاصي��ل  كاف��ة  م��ن 
عنه��ا  الكش��ف  وس��يتم  بالمؤتم��ر 
لوس��ائل اإلعالم، مبين��ا أن المؤتمر 
يعتبر من المؤتمرات الطبية المهمة 

التي تقام على أرض المملكة.

د. أمين عبداهلل د. عائشة زماند. جميلة السلمان

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/19/watan-20220919.pdf?1663561777
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/1026914
https://alwatannews.net/article/1026914
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 افتت��ح رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، امس العي��ادة الطبية لصالح 

تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأتي افتتاح العيادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات الحكومية وتقدم خدمات 
صحي��ة متكاملة، في إط��ار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الش��املة على مدار 
الس��اعة وبأعلى مس��تويات الجودة والكف��اءة للنزالء بما يضم��ن الحفاظ على 

صحتهم وس��المتهم العامة. وس��تقوم المستش��فيات الحكومية بالعمل على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية، حسب المعايير الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
أن ه��ذه النقلة النوعية في تقديم الخدمات، س��تؤمن خدم��ة صحية في جميع 
التخصصات الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة 

النفسية.

وتم خ��الل االفتتاح االطالع على المراف��ق الصحية التابعة للعيادة، ومناقش��ة 
ع��دد من اإلجراءات المتعلقة بتحويل الخدم��ات الصحية والعالجية، خاصة وأن 
البحرين تبوأت مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج 
والمش��اريع التي تهدف إلى ضمان حقوق النزالء وحصولهم على كافة الخدمات 
الصحية واالجتماعية بجانب معايير السالمة التي يتم تطبيقيها بمعايير دولية، 
في إطار تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

 رئيس األعلى للصحة يفتتح 
عيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء اإلصالح

 اللجنة الخليجية لدراسة إجراءات 
تسجيل التخصصات الصحية تجتمع في البحرين

تعق��د اللجن��ة الخليجي��ة التابع��ة 
التعاون  العامة لمجل��س  لألمان��ة 
الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات 
التخصص��ات  وتس��جيل  تصني��ف 
الصحي��ة ف��ي دول الخلي��ج العربي 
اجتماعه��ا ف��ي البحري��ن ي��وم 30 
س��بتمبر الجاري، وضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من مؤتمر الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت  الصحي��ة، 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 

آل خليف��ة خ��الل الفت��رة م��ن 29 
أكتوب��ر  م��ن  األول  إل��ى  س��بتمبر 

المقبل.
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مري��م الجالهمة، أنه من 
المقرر أن يحض��ر االجتماع ممثلين 
إل��ى  المجل��س، إضاف��ة  ع��ن دول 
ممثلي مجلس الصحة لدول مجلس 
التع��اون وممثل��ي األمان��ة العامة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، حيث سيتم بحث مستجدات 
التصنيف والتسجيل  إجراءات  توحيد 

للتخصصات الطبي��ة المعمول بها 
في جميع دول المجلس، ومتطلبات 

واشتراطات هذه الممارسة.
وأوضح��ت الجالهم��ة أن االجتم��اع 
يطرح أيض��ًا، االتفاق على مؤهالت 
والصيادل��ة  والتمري��ض  األطب��اء 
عل��ى  ع��الوًة  المعاون��ة  والمه��ن 
مه��ن الط��ب البدي��ل، للمواطنين 
الخليجيين وغي��ر الخليجيين، إضافة 
إل��ى الش��هادات المعت��رف بها في 
كل دولة بحس��ب التخصص، وطرق 
التحق��ق م��ن المص��ادر األساس��ية 

لمؤهالت الممارسين الصحيين.
وأش��ارت إل��ى أن االجتم��اع يأت��ي 
ضمن المس��اعي المبذولة لمساواة 
مواطن��ي دول المجلس في إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
الطبية، م��ن خالل توحيد الضوابط 
لممارس��ة  الصحيح��ة  والمعايي��ر 
المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات 
إصدار بطاقات التس��جيل وشهادات 
التصنيف المهني لجميع الممارسين 
الصحيي��ن وتبادل البرامج التدريبية 

وتقويمها وتأهيل المتدربين.

الخاصة  الخليجية  اللجنة  وتش��كلت 
بدراس��ة إجراءات تصنيف وتس��جيل 
التخصصات الصحية في دول الخليج 
العربي بقرار م��ن مجلس التعاون، 
وتهدف للعمل على توحيد إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
خليج��ي  دلي��ل  وإص��دار  الصحي��ة، 
مش��ترك، ودراس��ة إمكاني��ة وض��ع 
مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد 
الصحي��ة،  للتخصص��ات  الخليج��ي 
الخب��رات والمعلومات في  وتب��ادل 
مجال التس��جيل والتصنيف الصحي، 

واالس��تفادة من الدورات التدريبية 
الت��ي تنظمه��ا كل دول��ة من دول 
المجلس فيما يخص مجال التسجيل 

والتصنيف.

د. مريم الجالهمة 

 »السلمانية الطبي«: إنجاز
5715 فحصًا خالل أغسطس

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، أن قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز أكثر 
من 5715 فحصًا خالل أغسطس الماضي، وذلك ضمن اآلليات 

التنفيذية للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
 وأوض��ح أن الفحوصات المنجزة ش��ملت مختلف أنواع خدمات 
األش��عة المقدمة في مجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث بلغت 
فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي 1113 فحصًا، وفحوصات 
األش��عة المقطعي��ة 1103، وفحوصات التصوير باس��تخدام 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة »الس��ونار« 3150، فيم��ا بلغ��ت 

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصًا.
 وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية العاملة 
في قسم األش��عة بمجمع الس��لمانية الطبي، والتي ساهمت 
بإخالصه��ا وعملها الجاد ف��ي خدمة عدد أكب��ر من المرضى 

وتقليص قوائم االنتظار.
وأش��ار إل��ى أن العمل مس��تمر إلعادة جدول��ة المواعيد وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا أهمي��ة التزام المرضى بالمواعيد 
المح��ددة لهم لضم��ان الحصول على الخدم��ات الصحية في 

الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
وأكد أنه تم تدش��ين خط��ة لتقليص قوائم انتظ��ار مواعيد 
قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
ضمن اس��تراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات 
الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية بهدف توفير 
رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
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نزيف المخ وانسداد شرايينه عجز بنسبة ٪100

»الصحة« تحدد قائمة األمراض المهنية
حذيفة إبراهيم «

أص��درت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
األم��راض  قائم��ة  بتحدي��د  ق��رارًا 
المهنية، ونس��ب العج��ز الناجمة عن 

هذه األمراض.
وصن��ف القرار المنش��ور ف��ي الجريدة 
الرسمية نزيف المخ وانسداد شرايين 
المخ الذي ينتج عنه ش��لل نصفي غير 
قابل للش��فاء بس��بب العمل على أنه 

عجز بنسبة 100 %.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور 
واضح ف��ي عالقته األس��رية بس��بب 
إصابة في العمل على أنه عجز بنسبة 
40%، وأن »الخزل النصفي مع صعوبة 

النطق« هو عجز بنسبة %80.
كما صن��ف الق��رار العجز ف��ي الجهاز 
أعاله��ا  أقس��ام،   5 إل��ى  التنفس��ي 
بنس��بة 80%، عندما يتناول المريض 
الموس��عات الشعبية حس��ب الحاجة، 
باإلضاف��ة إل��ى جرع��ات عالي��ة من 
الكورتيزون المستنشق يوميًا وأدوية 

الكورتيزون باستمرار.
واعتب��ر القرار فقد األن��ف كاماًل خالل 
العمل على أنه عجز بنس��بة 30%، أما 

كس��ر عظمة األنف فإنه عجز بنس��بة 
8%، فيما صنف النسيان الشديد وعدم 
التركيز م��ع إهمال مظاه��ر النظافة 
الشخصية أو فقدان شديد لالستمتاع 
بالحي��اة، والحاجة إل��ى تعديل جذري 
لمهام الش��خص الوظيفي��ة على أنه 

عجز بنسبة %65.
وأش��ار الق��رار إلى من يتأث��ر بوضوح 
ف��ي النواح��ي االجتماعي��ة أو لدي��ه 
نوبات قلق وهيجان وخ��وف غير مبرر 
م��ن تكرار إصابته أثن��اء العمل بأنه 

عجز بنسبة 20%، وأما من يعاني من 
تده��ور واض��ح في عالقاته األس��رية 
بس��بب إصاب��ات العم��ل، فإن��ه عجز 

بنسبة 40% بحسب تصنيف القرار.
وحدد القرار 46 مادة كيميائية تسبب 
أمراض��ًا مهني��ة، كما ح��دد 8 ظروف 
ومواد فيزيائية تسبب العجز وأمراضا 
دائمة من بينها اختالل السمع بسبب 
الضوض��اء، أو االهتزازات التي تصيب 

العظام والمفاصل وغيرها.
وح��دد الق��رار 18 مس��ببًا لألم��راض 
المعدي��ة الطفيلي��ة أبرزه��ا ال��درن 
والفيروس��ات الكبدية، كما حدد عدة 
أم��راض م��ن بينه��ا الغب��ار الرئوي، 
إلى  والحساس��ية وغيره��ا، باإلضافة 
األمراض الجلدية ومن بينها البهاق، 
والجهاز العضل��ي الهيكلي على أنها 

أمراض قد تكون نتيجة العمل.
العقلي��ة  االضطراب��ات  كم��ا صن��ف 
والس��لوكية، من بينه��ا توتر ما بعد 
أخ��رى  اضطراب��ات  أي  أو  الصدم��ة، 
عقلي��ة أو س��لوكية تس��ببها ظ��روف 
موجودة في أنشطة العمل، على أنها 

»أمراض مهنية«.
وصن��ف أيضًا من بي��ن هذه األمراض 

ارتف��اع ضغط ال��دم بس��بب الجهاز 
النفس��ي العصبي، والموت المفاجئ 
بس��بب اإلجه��اد النفس��ي الش��ديد، 
و»نزيف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف 
المخ بس��بب اإلجهاد النفس��ي، أو أي 
أم��راض أخ��رى ف��ي القل��ب واألوعية 
الدموية تس��ببها ظروف موجودة في 

أنشطة العمل.
كم��ا صنف 3 أم��راض للعي��ون، و44 
نوعا من الس��رطانات بسبب الظروف 
المهني��ة أو الت��ي تس��ببها طبيع��ة 
العمل، باإلضافة إلى دوالي الساقين، 

على أنها أمراض مهنية.
وصنف القرار نس��ب العجز في أمراض 
القلب إلى 4 فئات، األولى بنسبة %7، 
وهي نتيجة وجود مرض بالقلب دون 
تأث��ر األنش��طة الجس��مية، والدرجة 
الثاني��ة بنس��بة 20% نتيج��ة وج��ود 
مرض مع تأثر محدود باألنشطة، أما 
الدرج��ة الثالثة فكانت بنس��بة %45 
عند وج��ود م��رض بالقلب م��ع تأثر 
شديد باألنش��طة الجسمية، والدرجة 
الرابعة بلغت 80%، عند وجود مرض 
بالقل��ب مع ضيق بالتنفس حتى دون 

مجهود.

وزيرة الصحة

 مؤتمر صحفي غدًا حول
مؤتمر األورام والرعاية التلطيفية

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، يق��ام غ��دا 
الخاص  الصحف��ي  المؤتمر  الثالث��اء 
بمؤتم��ر األورام والرعاية التلطيفية 
ال��ذي تس��تضيفه البحري��ن يومي 5 
و6 نوفمبر المقبل. وسيقام المؤتمر 
الصحفي في قاعة أوال بفندق الخليج 
عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، 
حيث س��يتحدث في المؤتمر كل من 
الرئيس��ة العام��ة للخدم��ات الطبية 
بالمستش��فيات الحكومي��ة الدكتورة 
اللجن��ة  ورئيس��ة  الس��لمان  جميل��ة 
العلمي��ة للمؤتمر الدكتورة عائش��ة 

زمان. 
وسيش��هد المؤتمر الصحفي الكشف 
عن كافة تفاصي��ل المؤتمر والخبراء 
والمتحدثي��ن الذين سيش��اركون في 
المؤتم��ر، إضاف��ة إل��ى الكش��ف عن 

الت��ي  المح��اور العلمي��ة والعملي��ة 
سيش��هدها المؤتم��ر اله��ام ال��ذي 
سيسلط الضوء على األورام والرعاية 

التلطيفية.
وأك��د د. أمي��ن عب��داهلل أن اللجن��ة 
المنظم��ة للمؤتم��ر وجه��ت الدعوة 

المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  لكاف��ة 
وقناة البحرين ووكال��ة أنباء البحرين 

لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيكشف 
عن كاف��ة البن��ود المتعلقة بمؤتمر 
األورام والرعاي��ة التلطيفي��ة، حي��ث 

عملت اللجن��ة المنظمة على االنتهاء 
المتعلق��ة  التفاصي��ل  كاف��ة  م��ن 
عنه��ا  الكش��ف  وس��يتم  بالمؤتم��ر 
لوس��ائل اإلعالم، مبين��ا أن المؤتمر 
يعتبر من المؤتمرات الطبية المهمة 

التي تقام على أرض المملكة.

د. أمين عبداهلل د. عائشة زماند. جميلة السلمان

 افتت��ح رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، امس العي��ادة الطبية لصالح 

تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأتي افتتاح العيادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات الحكومية وتقدم خدمات 
صحي��ة متكاملة، في إط��ار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الش��املة على مدار 
الس��اعة وبأعلى مس��تويات الجودة والكف��اءة للنزالء بما يضم��ن الحفاظ على 

صحتهم وس��المتهم العامة. وس��تقوم المستش��فيات الحكومية بالعمل على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية، حسب المعايير الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
أن ه��ذه النقلة النوعية في تقديم الخدمات، س��تؤمن خدم��ة صحية في جميع 
التخصصات الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة 

النفسية.

وتم خ��الل االفتتاح االطالع على المراف��ق الصحية التابعة للعيادة، ومناقش��ة 
ع��دد من اإلجراءات المتعلقة بتحويل الخدم��ات الصحية والعالجية، خاصة وأن 
البحرين تبوأت مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج 
والمش��اريع التي تهدف إلى ضمان حقوق النزالء وحصولهم على كافة الخدمات 
الصحية واالجتماعية بجانب معايير السالمة التي يتم تطبيقيها بمعايير دولية، 
في إطار تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

 رئيس األعلى للصحة يفتتح 
عيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء اإلصالح

 اللجنة الخليجية لدراسة إجراءات 
تسجيل التخصصات الصحية تجتمع في البحرين

تعق��د اللجن��ة الخليجي��ة التابع��ة 
التعاون  العامة لمجل��س  لألمان��ة 
الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات 
التخصص��ات  وتس��جيل  تصني��ف 
الصحي��ة ف��ي دول الخلي��ج العربي 
اجتماعه��ا ف��ي البحري��ن ي��وم 30 
س��بتمبر الجاري، وضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من مؤتمر الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت  الصحي��ة، 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 

آل خليف��ة خ��الل الفت��رة م��ن 29 
أكتوب��ر  م��ن  األول  إل��ى  س��بتمبر 

المقبل.
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مري��م الجالهمة، أنه من 
المقرر أن يحض��ر االجتماع ممثلين 
إل��ى  المجل��س، إضاف��ة  ع��ن دول 
ممثلي مجلس الصحة لدول مجلس 
التع��اون وممثل��ي األمان��ة العامة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، حيث سيتم بحث مستجدات 
التصنيف والتسجيل  إجراءات  توحيد 

للتخصصات الطبي��ة المعمول بها 
في جميع دول المجلس، ومتطلبات 

واشتراطات هذه الممارسة.
وأوضح��ت الجالهم��ة أن االجتم��اع 
يطرح أيض��ًا، االتفاق على مؤهالت 
والصيادل��ة  والتمري��ض  األطب��اء 
عل��ى  ع��الوًة  المعاون��ة  والمه��ن 
مه��ن الط��ب البدي��ل، للمواطنين 
الخليجيين وغي��ر الخليجيين، إضافة 
إل��ى الش��هادات المعت��رف بها في 
كل دولة بحس��ب التخصص، وطرق 
التحق��ق م��ن المص��ادر األساس��ية 

لمؤهالت الممارسين الصحيين.
وأش��ارت إل��ى أن االجتم��اع يأت��ي 
ضمن المس��اعي المبذولة لمساواة 
مواطن��ي دول المجلس في إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
الطبية، م��ن خالل توحيد الضوابط 
لممارس��ة  الصحيح��ة  والمعايي��ر 
المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات 
إصدار بطاقات التس��جيل وشهادات 
التصنيف المهني لجميع الممارسين 
الصحيي��ن وتبادل البرامج التدريبية 

وتقويمها وتأهيل المتدربين.

الخاصة  الخليجية  اللجنة  وتش��كلت 
بدراس��ة إجراءات تصنيف وتس��جيل 
التخصصات الصحية في دول الخليج 
العربي بقرار م��ن مجلس التعاون، 
وتهدف للعمل على توحيد إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
خليج��ي  دلي��ل  وإص��دار  الصحي��ة، 
مش��ترك، ودراس��ة إمكاني��ة وض��ع 
مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد 
الصحي��ة،  للتخصص��ات  الخليج��ي 
الخب��رات والمعلومات في  وتب��ادل 
مجال التس��جيل والتصنيف الصحي، 

واالس��تفادة من الدورات التدريبية 
الت��ي تنظمه��ا كل دول��ة من دول 
المجلس فيما يخص مجال التسجيل 

والتصنيف.

د. مريم الجالهمة 

 »السلمانية الطبي«: إنجاز
5715 فحصًا خالل أغسطس

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، أن قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز أكثر 
من 5715 فحصًا خالل أغسطس الماضي، وذلك ضمن اآلليات 

التنفيذية للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
 وأوض��ح أن الفحوصات المنجزة ش��ملت مختلف أنواع خدمات 
األش��عة المقدمة في مجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث بلغت 
فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي 1113 فحصًا، وفحوصات 
األش��عة المقطعي��ة 1103، وفحوصات التصوير باس��تخدام 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة »الس��ونار« 3150، فيم��ا بلغ��ت 

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصًا.
 وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية العاملة 
في قسم األش��عة بمجمع الس��لمانية الطبي، والتي ساهمت 
بإخالصه��ا وعملها الجاد ف��ي خدمة عدد أكب��ر من المرضى 

وتقليص قوائم االنتظار.
وأش��ار إل��ى أن العمل مس��تمر إلعادة جدول��ة المواعيد وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا أهمي��ة التزام المرضى بالمواعيد 
المح��ددة لهم لضم��ان الحصول على الخدم��ات الصحية في 

الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
وأكد أنه تم تدش��ين خط��ة لتقليص قوائم انتظ��ار مواعيد 
قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
ضمن اس��تراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات 
الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية بهدف توفير 
رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
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نزيف المخ وانسداد شرايينه عجز بنسبة ٪100

»الصحة« تحدد قائمة األمراض المهنية
حذيفة إبراهيم «

أص��درت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
األم��راض  قائم��ة  بتحدي��د  ق��رارًا 
المهنية، ونس��ب العج��ز الناجمة عن 

هذه األمراض.
وصن��ف القرار المنش��ور ف��ي الجريدة 
الرسمية نزيف المخ وانسداد شرايين 
المخ الذي ينتج عنه ش��لل نصفي غير 
قابل للش��فاء بس��بب العمل على أنه 

عجز بنسبة 100 %.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور 
واضح ف��ي عالقته األس��رية بس��بب 
إصابة في العمل على أنه عجز بنسبة 
40%، وأن »الخزل النصفي مع صعوبة 

النطق« هو عجز بنسبة %80.
كما صن��ف الق��رار العجز ف��ي الجهاز 
أعاله��ا  أقس��ام،   5 إل��ى  التنفس��ي 
بنس��بة 80%، عندما يتناول المريض 
الموس��عات الشعبية حس��ب الحاجة، 
باإلضاف��ة إل��ى جرع��ات عالي��ة من 
الكورتيزون المستنشق يوميًا وأدوية 

الكورتيزون باستمرار.
واعتب��ر القرار فقد األن��ف كاماًل خالل 
العمل على أنه عجز بنس��بة 30%، أما 

كس��ر عظمة األنف فإنه عجز بنس��بة 
8%، فيما صنف النسيان الشديد وعدم 
التركيز م��ع إهمال مظاه��ر النظافة 
الشخصية أو فقدان شديد لالستمتاع 
بالحي��اة، والحاجة إل��ى تعديل جذري 
لمهام الش��خص الوظيفي��ة على أنه 

عجز بنسبة %65.
وأش��ار الق��رار إلى من يتأث��ر بوضوح 
ف��ي النواح��ي االجتماعي��ة أو لدي��ه 
نوبات قلق وهيجان وخ��وف غير مبرر 
م��ن تكرار إصابته أثن��اء العمل بأنه 

عجز بنسبة 20%، وأما من يعاني من 
تده��ور واض��ح في عالقاته األس��رية 
بس��بب إصاب��ات العم��ل، فإن��ه عجز 

بنسبة 40% بحسب تصنيف القرار.
وحدد القرار 46 مادة كيميائية تسبب 
أمراض��ًا مهني��ة، كما ح��دد 8 ظروف 
ومواد فيزيائية تسبب العجز وأمراضا 
دائمة من بينها اختالل السمع بسبب 
الضوض��اء، أو االهتزازات التي تصيب 

العظام والمفاصل وغيرها.
وح��دد الق��رار 18 مس��ببًا لألم��راض 
المعدي��ة الطفيلي��ة أبرزه��ا ال��درن 
والفيروس��ات الكبدية، كما حدد عدة 
أم��راض م��ن بينه��ا الغب��ار الرئوي، 
إلى  والحساس��ية وغيره��ا، باإلضافة 
األمراض الجلدية ومن بينها البهاق، 
والجهاز العضل��ي الهيكلي على أنها 

أمراض قد تكون نتيجة العمل.
العقلي��ة  االضطراب��ات  كم��ا صن��ف 
والس��لوكية، من بينه��ا توتر ما بعد 
أخ��رى  اضطراب��ات  أي  أو  الصدم��ة، 
عقلي��ة أو س��لوكية تس��ببها ظ��روف 
موجودة في أنشطة العمل، على أنها 

»أمراض مهنية«.
وصن��ف أيضًا من بي��ن هذه األمراض 

ارتف��اع ضغط ال��دم بس��بب الجهاز 
النفس��ي العصبي، والموت المفاجئ 
بس��بب اإلجه��اد النفس��ي الش��ديد، 
و»نزيف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف 
المخ بس��بب اإلجهاد النفس��ي، أو أي 
أم��راض أخ��رى ف��ي القل��ب واألوعية 
الدموية تس��ببها ظروف موجودة في 

أنشطة العمل.
كم��ا صنف 3 أم��راض للعي��ون، و44 
نوعا من الس��رطانات بسبب الظروف 
المهني��ة أو الت��ي تس��ببها طبيع��ة 
العمل، باإلضافة إلى دوالي الساقين، 

على أنها أمراض مهنية.
وصنف القرار نس��ب العجز في أمراض 
القلب إلى 4 فئات، األولى بنسبة %7، 
وهي نتيجة وجود مرض بالقلب دون 
تأث��ر األنش��طة الجس��مية، والدرجة 
الثاني��ة بنس��بة 20% نتيج��ة وج��ود 
مرض مع تأثر محدود باألنشطة، أما 
الدرج��ة الثالثة فكانت بنس��بة %45 
عند وج��ود م��رض بالقلب م��ع تأثر 
شديد باألنش��طة الجسمية، والدرجة 
الرابعة بلغت 80%، عند وجود مرض 
بالقل��ب مع ضيق بالتنفس حتى دون 

مجهود.

وزيرة الصحة

 مؤتمر صحفي غدًا حول
مؤتمر األورام والرعاية التلطيفية

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، يق��ام غ��دا 
الخاص  الصحف��ي  المؤتمر  الثالث��اء 
بمؤتم��ر األورام والرعاية التلطيفية 
ال��ذي تس��تضيفه البحري��ن يومي 5 
و6 نوفمبر المقبل. وسيقام المؤتمر 
الصحفي في قاعة أوال بفندق الخليج 
عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، 
حيث س��يتحدث في المؤتمر كل من 
الرئيس��ة العام��ة للخدم��ات الطبية 
بالمستش��فيات الحكومي��ة الدكتورة 
اللجن��ة  ورئيس��ة  الس��لمان  جميل��ة 
العلمي��ة للمؤتمر الدكتورة عائش��ة 

زمان. 
وسيش��هد المؤتمر الصحفي الكشف 
عن كافة تفاصي��ل المؤتمر والخبراء 
والمتحدثي��ن الذين سيش��اركون في 
المؤتم��ر، إضاف��ة إل��ى الكش��ف عن 

الت��ي  المح��اور العلمي��ة والعملي��ة 
سيش��هدها المؤتم��ر اله��ام ال��ذي 
سيسلط الضوء على األورام والرعاية 

التلطيفية.
وأك��د د. أمي��ن عب��داهلل أن اللجن��ة 
المنظم��ة للمؤتم��ر وجه��ت الدعوة 

المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  لكاف��ة 
وقناة البحرين ووكال��ة أنباء البحرين 

لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيكشف 
عن كاف��ة البن��ود المتعلقة بمؤتمر 
األورام والرعاي��ة التلطيفي��ة، حي��ث 

عملت اللجن��ة المنظمة على االنتهاء 
المتعلق��ة  التفاصي��ل  كاف��ة  م��ن 
عنه��ا  الكش��ف  وس��يتم  بالمؤتم��ر 
لوس��ائل اإلعالم، مبين��ا أن المؤتمر 
يعتبر من المؤتمرات الطبية المهمة 

التي تقام على أرض المملكة.

د. أمين عبداهلل د. عائشة زماند. جميلة السلمان

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/19/watan-20220919.pdf?1663561777
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/1026887
https://alwatannews.net/article/1027049
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 افتت��ح رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، امس العي��ادة الطبية لصالح 

تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأتي افتتاح العيادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات الحكومية وتقدم خدمات 
صحي��ة متكاملة، في إط��ار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الش��املة على مدار 
الس��اعة وبأعلى مس��تويات الجودة والكف��اءة للنزالء بما يضم��ن الحفاظ على 

صحتهم وس��المتهم العامة. وس��تقوم المستش��فيات الحكومية بالعمل على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية، حسب المعايير الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
أن ه��ذه النقلة النوعية في تقديم الخدمات، س��تؤمن خدم��ة صحية في جميع 
التخصصات الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة 

النفسية.

وتم خ��الل االفتتاح االطالع على المراف��ق الصحية التابعة للعيادة، ومناقش��ة 
ع��دد من اإلجراءات المتعلقة بتحويل الخدم��ات الصحية والعالجية، خاصة وأن 
البحرين تبوأت مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج 
والمش��اريع التي تهدف إلى ضمان حقوق النزالء وحصولهم على كافة الخدمات 
الصحية واالجتماعية بجانب معايير السالمة التي يتم تطبيقيها بمعايير دولية، 
في إطار تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

 رئيس األعلى للصحة يفتتح 
عيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء اإلصالح

 اللجنة الخليجية لدراسة إجراءات 
تسجيل التخصصات الصحية تجتمع في البحرين

تعق��د اللجن��ة الخليجي��ة التابع��ة 
التعاون  العامة لمجل��س  لألمان��ة 
الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات 
التخصص��ات  وتس��جيل  تصني��ف 
الصحي��ة ف��ي دول الخلي��ج العربي 
اجتماعه��ا ف��ي البحري��ن ي��وم 30 
س��بتمبر الجاري، وضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من مؤتمر الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت  الصحي��ة، 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 

آل خليف��ة خ��الل الفت��رة م��ن 29 
أكتوب��ر  م��ن  األول  إل��ى  س��بتمبر 

المقبل.
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مري��م الجالهمة، أنه من 
المقرر أن يحض��ر االجتماع ممثلين 
إل��ى  المجل��س، إضاف��ة  ع��ن دول 
ممثلي مجلس الصحة لدول مجلس 
التع��اون وممثل��ي األمان��ة العامة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، حيث سيتم بحث مستجدات 
التصنيف والتسجيل  إجراءات  توحيد 

للتخصصات الطبي��ة المعمول بها 
في جميع دول المجلس، ومتطلبات 

واشتراطات هذه الممارسة.
وأوضح��ت الجالهم��ة أن االجتم��اع 
يطرح أيض��ًا، االتفاق على مؤهالت 
والصيادل��ة  والتمري��ض  األطب��اء 
عل��ى  ع��الوًة  المعاون��ة  والمه��ن 
مه��ن الط��ب البدي��ل، للمواطنين 
الخليجيين وغي��ر الخليجيين، إضافة 
إل��ى الش��هادات المعت��رف بها في 
كل دولة بحس��ب التخصص، وطرق 
التحق��ق م��ن المص��ادر األساس��ية 

لمؤهالت الممارسين الصحيين.
وأش��ارت إل��ى أن االجتم��اع يأت��ي 
ضمن المس��اعي المبذولة لمساواة 
مواطن��ي دول المجلس في إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
الطبية، م��ن خالل توحيد الضوابط 
لممارس��ة  الصحيح��ة  والمعايي��ر 
المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات 
إصدار بطاقات التس��جيل وشهادات 
التصنيف المهني لجميع الممارسين 
الصحيي��ن وتبادل البرامج التدريبية 

وتقويمها وتأهيل المتدربين.

الخاصة  الخليجية  اللجنة  وتش��كلت 
بدراس��ة إجراءات تصنيف وتس��جيل 
التخصصات الصحية في دول الخليج 
العربي بقرار م��ن مجلس التعاون، 
وتهدف للعمل على توحيد إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
خليج��ي  دلي��ل  وإص��دار  الصحي��ة، 
مش��ترك، ودراس��ة إمكاني��ة وض��ع 
مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد 
الصحي��ة،  للتخصص��ات  الخليج��ي 
الخب��رات والمعلومات في  وتب��ادل 
مجال التس��جيل والتصنيف الصحي، 

واالس��تفادة من الدورات التدريبية 
الت��ي تنظمه��ا كل دول��ة من دول 
المجلس فيما يخص مجال التسجيل 

والتصنيف.

د. مريم الجالهمة 

 »السلمانية الطبي«: إنجاز
5715 فحصًا خالل أغسطس

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، أن قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز أكثر 
من 5715 فحصًا خالل أغسطس الماضي، وذلك ضمن اآلليات 

التنفيذية للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
 وأوض��ح أن الفحوصات المنجزة ش��ملت مختلف أنواع خدمات 
األش��عة المقدمة في مجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث بلغت 
فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي 1113 فحصًا، وفحوصات 
األش��عة المقطعي��ة 1103، وفحوصات التصوير باس��تخدام 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة »الس��ونار« 3150، فيم��ا بلغ��ت 

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصًا.
 وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية العاملة 
في قسم األش��عة بمجمع الس��لمانية الطبي، والتي ساهمت 
بإخالصه��ا وعملها الجاد ف��ي خدمة عدد أكب��ر من المرضى 

وتقليص قوائم االنتظار.
وأش��ار إل��ى أن العمل مس��تمر إلعادة جدول��ة المواعيد وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا أهمي��ة التزام المرضى بالمواعيد 
المح��ددة لهم لضم��ان الحصول على الخدم��ات الصحية في 

الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
وأكد أنه تم تدش��ين خط��ة لتقليص قوائم انتظ��ار مواعيد 
قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
ضمن اس��تراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات 
الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية بهدف توفير 
رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 19 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6127   |  االثنيــن 23 صفــر 1444هـــ

نزيف المخ وانسداد شرايينه عجز بنسبة ٪100

»الصحة« تحدد قائمة األمراض المهنية
حذيفة إبراهيم «

أص��درت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
األم��راض  قائم��ة  بتحدي��د  ق��رارًا 
المهنية، ونس��ب العج��ز الناجمة عن 

هذه األمراض.
وصن��ف القرار المنش��ور ف��ي الجريدة 
الرسمية نزيف المخ وانسداد شرايين 
المخ الذي ينتج عنه ش��لل نصفي غير 
قابل للش��فاء بس��بب العمل على أنه 

عجز بنسبة 100 %.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور 
واضح ف��ي عالقته األس��رية بس��بب 
إصابة في العمل على أنه عجز بنسبة 
40%، وأن »الخزل النصفي مع صعوبة 

النطق« هو عجز بنسبة %80.
كما صن��ف الق��رار العجز ف��ي الجهاز 
أعاله��ا  أقس��ام،   5 إل��ى  التنفس��ي 
بنس��بة 80%، عندما يتناول المريض 
الموس��عات الشعبية حس��ب الحاجة، 
باإلضاف��ة إل��ى جرع��ات عالي��ة من 
الكورتيزون المستنشق يوميًا وأدوية 

الكورتيزون باستمرار.
واعتب��ر القرار فقد األن��ف كاماًل خالل 
العمل على أنه عجز بنس��بة 30%، أما 

كس��ر عظمة األنف فإنه عجز بنس��بة 
8%، فيما صنف النسيان الشديد وعدم 
التركيز م��ع إهمال مظاه��ر النظافة 
الشخصية أو فقدان شديد لالستمتاع 
بالحي��اة، والحاجة إل��ى تعديل جذري 
لمهام الش��خص الوظيفي��ة على أنه 

عجز بنسبة %65.
وأش��ار الق��رار إلى من يتأث��ر بوضوح 
ف��ي النواح��ي االجتماعي��ة أو لدي��ه 
نوبات قلق وهيجان وخ��وف غير مبرر 
م��ن تكرار إصابته أثن��اء العمل بأنه 

عجز بنسبة 20%، وأما من يعاني من 
تده��ور واض��ح في عالقاته األس��رية 
بس��بب إصاب��ات العم��ل، فإن��ه عجز 

بنسبة 40% بحسب تصنيف القرار.
وحدد القرار 46 مادة كيميائية تسبب 
أمراض��ًا مهني��ة، كما ح��دد 8 ظروف 
ومواد فيزيائية تسبب العجز وأمراضا 
دائمة من بينها اختالل السمع بسبب 
الضوض��اء، أو االهتزازات التي تصيب 

العظام والمفاصل وغيرها.
وح��دد الق��رار 18 مس��ببًا لألم��راض 
المعدي��ة الطفيلي��ة أبرزه��ا ال��درن 
والفيروس��ات الكبدية، كما حدد عدة 
أم��راض م��ن بينه��ا الغب��ار الرئوي، 
إلى  والحساس��ية وغيره��ا، باإلضافة 
األمراض الجلدية ومن بينها البهاق، 
والجهاز العضل��ي الهيكلي على أنها 

أمراض قد تكون نتيجة العمل.
العقلي��ة  االضطراب��ات  كم��ا صن��ف 
والس��لوكية، من بينه��ا توتر ما بعد 
أخ��رى  اضطراب��ات  أي  أو  الصدم��ة، 
عقلي��ة أو س��لوكية تس��ببها ظ��روف 
موجودة في أنشطة العمل، على أنها 

»أمراض مهنية«.
وصن��ف أيضًا من بي��ن هذه األمراض 

ارتف��اع ضغط ال��دم بس��بب الجهاز 
النفس��ي العصبي، والموت المفاجئ 
بس��بب اإلجه��اد النفس��ي الش��ديد، 
و»نزيف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف 
المخ بس��بب اإلجهاد النفس��ي، أو أي 
أم��راض أخ��رى ف��ي القل��ب واألوعية 
الدموية تس��ببها ظروف موجودة في 

أنشطة العمل.
كم��ا صنف 3 أم��راض للعي��ون، و44 
نوعا من الس��رطانات بسبب الظروف 
المهني��ة أو الت��ي تس��ببها طبيع��ة 
العمل، باإلضافة إلى دوالي الساقين، 

على أنها أمراض مهنية.
وصنف القرار نس��ب العجز في أمراض 
القلب إلى 4 فئات، األولى بنسبة %7، 
وهي نتيجة وجود مرض بالقلب دون 
تأث��ر األنش��طة الجس��مية، والدرجة 
الثاني��ة بنس��بة 20% نتيج��ة وج��ود 
مرض مع تأثر محدود باألنشطة، أما 
الدرج��ة الثالثة فكانت بنس��بة %45 
عند وج��ود م��رض بالقلب م��ع تأثر 
شديد باألنش��طة الجسمية، والدرجة 
الرابعة بلغت 80%، عند وجود مرض 
بالقل��ب مع ضيق بالتنفس حتى دون 

مجهود.

وزيرة الصحة

 مؤتمر صحفي غدًا حول
مؤتمر األورام والرعاية التلطيفية

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، يق��ام غ��دا 
الخاص  الصحف��ي  المؤتمر  الثالث��اء 
بمؤتم��ر األورام والرعاية التلطيفية 
ال��ذي تس��تضيفه البحري��ن يومي 5 
و6 نوفمبر المقبل. وسيقام المؤتمر 
الصحفي في قاعة أوال بفندق الخليج 
عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، 
حيث س��يتحدث في المؤتمر كل من 
الرئيس��ة العام��ة للخدم��ات الطبية 
بالمستش��فيات الحكومي��ة الدكتورة 
اللجن��ة  ورئيس��ة  الس��لمان  جميل��ة 
العلمي��ة للمؤتمر الدكتورة عائش��ة 

زمان. 
وسيش��هد المؤتمر الصحفي الكشف 
عن كافة تفاصي��ل المؤتمر والخبراء 
والمتحدثي��ن الذين سيش��اركون في 
المؤتم��ر، إضاف��ة إل��ى الكش��ف عن 

الت��ي  المح��اور العلمي��ة والعملي��ة 
سيش��هدها المؤتم��ر اله��ام ال��ذي 
سيسلط الضوء على األورام والرعاية 

التلطيفية.
وأك��د د. أمي��ن عب��داهلل أن اللجن��ة 
المنظم��ة للمؤتم��ر وجه��ت الدعوة 

المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  لكاف��ة 
وقناة البحرين ووكال��ة أنباء البحرين 

لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيكشف 
عن كاف��ة البن��ود المتعلقة بمؤتمر 
األورام والرعاي��ة التلطيفي��ة، حي��ث 

عملت اللجن��ة المنظمة على االنتهاء 
المتعلق��ة  التفاصي��ل  كاف��ة  م��ن 
عنه��ا  الكش��ف  وس��يتم  بالمؤتم��ر 
لوس��ائل اإلعالم، مبين��ا أن المؤتمر 
يعتبر من المؤتمرات الطبية المهمة 

التي تقام على أرض المملكة.

د. أمين عبداهلل د. عائشة زماند. جميلة السلمان

 افتت��ح رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، امس العي��ادة الطبية لصالح 

تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويأتي افتتاح العيادة الطبية الخاضعة للمستش��فيات الحكومية وتقدم خدمات 
صحي��ة متكاملة، في إط��ار مواصلة تقديم الرعاية الصحية الش��املة على مدار 
الس��اعة وبأعلى مس��تويات الجودة والكف��اءة للنزالء بما يضم��ن الحفاظ على 

صحتهم وس��المتهم العامة. وس��تقوم المستش��فيات الحكومية بالعمل على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية، حسب المعايير الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
أن ه��ذه النقلة النوعية في تقديم الخدمات، س��تؤمن خدم��ة صحية في جميع 
التخصصات الطبية بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة 

النفسية.

وتم خ��الل االفتتاح االطالع على المراف��ق الصحية التابعة للعيادة، ومناقش��ة 
ع��دد من اإلجراءات المتعلقة بتحويل الخدم��ات الصحية والعالجية، خاصة وأن 
البحرين تبوأت مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج 
والمش��اريع التي تهدف إلى ضمان حقوق النزالء وحصولهم على كافة الخدمات 
الصحية واالجتماعية بجانب معايير السالمة التي يتم تطبيقيها بمعايير دولية، 
في إطار تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

 رئيس األعلى للصحة يفتتح 
عيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزالء اإلصالح

 اللجنة الخليجية لدراسة إجراءات 
تسجيل التخصصات الصحية تجتمع في البحرين

تعق��د اللجن��ة الخليجي��ة التابع��ة 
التعاون  العامة لمجل��س  لألمان��ة 
الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات 
التخصص��ات  وتس��جيل  تصني��ف 
الصحي��ة ف��ي دول الخلي��ج العربي 
اجتماعه��ا ف��ي البحري��ن ي��وم 30 
س��بتمبر الجاري، وضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من مؤتمر الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت  الصحي��ة، 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 

آل خليف��ة خ��الل الفت��رة م��ن 29 
أكتوب��ر  م��ن  األول  إل��ى  س��بتمبر 

المقبل.
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مري��م الجالهمة، أنه من 
المقرر أن يحض��ر االجتماع ممثلين 
إل��ى  المجل��س، إضاف��ة  ع��ن دول 
ممثلي مجلس الصحة لدول مجلس 
التع��اون وممثل��ي األمان��ة العامة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، حيث سيتم بحث مستجدات 
التصنيف والتسجيل  إجراءات  توحيد 

للتخصصات الطبي��ة المعمول بها 
في جميع دول المجلس، ومتطلبات 

واشتراطات هذه الممارسة.
وأوضح��ت الجالهم��ة أن االجتم��اع 
يطرح أيض��ًا، االتفاق على مؤهالت 
والصيادل��ة  والتمري��ض  األطب��اء 
عل��ى  ع��الوًة  المعاون��ة  والمه��ن 
مه��ن الط��ب البدي��ل، للمواطنين 
الخليجيين وغي��ر الخليجيين، إضافة 
إل��ى الش��هادات المعت��رف بها في 
كل دولة بحس��ب التخصص، وطرق 
التحق��ق م��ن المص��ادر األساس��ية 

لمؤهالت الممارسين الصحيين.
وأش��ارت إل��ى أن االجتم��اع يأت��ي 
ضمن المس��اعي المبذولة لمساواة 
مواطن��ي دول المجلس في إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
الطبية، م��ن خالل توحيد الضوابط 
لممارس��ة  الصحيح��ة  والمعايي��ر 
المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات 
إصدار بطاقات التس��جيل وشهادات 
التصنيف المهني لجميع الممارسين 
الصحيي��ن وتبادل البرامج التدريبية 

وتقويمها وتأهيل المتدربين.

الخاصة  الخليجية  اللجنة  وتش��كلت 
بدراس��ة إجراءات تصنيف وتس��جيل 
التخصصات الصحية في دول الخليج 
العربي بقرار م��ن مجلس التعاون، 
وتهدف للعمل على توحيد إجراءات 
للتخصصات  والتس��جيل  التصني��ف 
خليج��ي  دلي��ل  وإص��دار  الصحي��ة، 
مش��ترك، ودراس��ة إمكاني��ة وض��ع 
مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد 
الصحي��ة،  للتخصص��ات  الخليج��ي 
الخب��رات والمعلومات في  وتب��ادل 
مجال التس��جيل والتصنيف الصحي، 

واالس��تفادة من الدورات التدريبية 
الت��ي تنظمه��ا كل دول��ة من دول 
المجلس فيما يخص مجال التسجيل 

والتصنيف.

د. مريم الجالهمة 

 »السلمانية الطبي«: إنجاز
5715 فحصًا خالل أغسطس

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، أن قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز أكثر 
من 5715 فحصًا خالل أغسطس الماضي، وذلك ضمن اآلليات 

التنفيذية للخطة المعمول بها لتقليص قوائم االنتظار.
 وأوض��ح أن الفحوصات المنجزة ش��ملت مختلف أنواع خدمات 
األش��عة المقدمة في مجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث بلغت 
فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي 1113 فحصًا، وفحوصات 
األش��عة المقطعي��ة 1103، وفحوصات التصوير باس��تخدام 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة »الس��ونار« 3150، فيم��ا بلغ��ت 

فحوصات أشعة تصوير الثدي 349 فحصًا.
 وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية العاملة 
في قسم األش��عة بمجمع الس��لمانية الطبي، والتي ساهمت 
بإخالصه��ا وعملها الجاد ف��ي خدمة عدد أكب��ر من المرضى 

وتقليص قوائم االنتظار.
وأش��ار إل��ى أن العمل مس��تمر إلعادة جدول��ة المواعيد وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا أهمي��ة التزام المرضى بالمواعيد 
المح��ددة لهم لضم��ان الحصول على الخدم��ات الصحية في 

الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.
وأكد أنه تم تدش��ين خط��ة لتقليص قوائم انتظ��ار مواعيد 
قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
ضمن اس��تراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات 
الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية بهدف توفير 
رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 19 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6127   |  االثنيــن 23 صفــر 1444هـــ

نزيف المخ وانسداد شرايينه عجز بنسبة ٪100

»الصحة« تحدد قائمة األمراض المهنية
حذيفة إبراهيم «

أص��درت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
األم��راض  قائم��ة  بتحدي��د  ق��رارًا 
المهنية، ونس��ب العج��ز الناجمة عن 

هذه األمراض.
وصن��ف القرار المنش��ور ف��ي الجريدة 
الرسمية نزيف المخ وانسداد شرايين 
المخ الذي ينتج عنه ش��لل نصفي غير 
قابل للش��فاء بس��بب العمل على أنه 

عجز بنسبة 100 %.
كما حدد القرار من يعاني من تدهور 
واضح ف��ي عالقته األس��رية بس��بب 
إصابة في العمل على أنه عجز بنسبة 
40%، وأن »الخزل النصفي مع صعوبة 

النطق« هو عجز بنسبة %80.
كما صن��ف الق��رار العجز ف��ي الجهاز 
أعاله��ا  أقس��ام،   5 إل��ى  التنفس��ي 
بنس��بة 80%، عندما يتناول المريض 
الموس��عات الشعبية حس��ب الحاجة، 
باإلضاف��ة إل��ى جرع��ات عالي��ة من 
الكورتيزون المستنشق يوميًا وأدوية 

الكورتيزون باستمرار.
واعتب��ر القرار فقد األن��ف كاماًل خالل 
العمل على أنه عجز بنس��بة 30%، أما 

كس��ر عظمة األنف فإنه عجز بنس��بة 
8%، فيما صنف النسيان الشديد وعدم 
التركيز م��ع إهمال مظاه��ر النظافة 
الشخصية أو فقدان شديد لالستمتاع 
بالحي��اة، والحاجة إل��ى تعديل جذري 
لمهام الش��خص الوظيفي��ة على أنه 

عجز بنسبة %65.
وأش��ار الق��رار إلى من يتأث��ر بوضوح 
ف��ي النواح��ي االجتماعي��ة أو لدي��ه 
نوبات قلق وهيجان وخ��وف غير مبرر 
م��ن تكرار إصابته أثن��اء العمل بأنه 

عجز بنسبة 20%، وأما من يعاني من 
تده��ور واض��ح في عالقاته األس��رية 
بس��بب إصاب��ات العم��ل، فإن��ه عجز 

بنسبة 40% بحسب تصنيف القرار.
وحدد القرار 46 مادة كيميائية تسبب 
أمراض��ًا مهني��ة، كما ح��دد 8 ظروف 
ومواد فيزيائية تسبب العجز وأمراضا 
دائمة من بينها اختالل السمع بسبب 
الضوض��اء، أو االهتزازات التي تصيب 

العظام والمفاصل وغيرها.
وح��دد الق��رار 18 مس��ببًا لألم��راض 
المعدي��ة الطفيلي��ة أبرزه��ا ال��درن 
والفيروس��ات الكبدية، كما حدد عدة 
أم��راض م��ن بينه��ا الغب��ار الرئوي، 
إلى  والحساس��ية وغيره��ا، باإلضافة 
األمراض الجلدية ومن بينها البهاق، 
والجهاز العضل��ي الهيكلي على أنها 

أمراض قد تكون نتيجة العمل.
العقلي��ة  االضطراب��ات  كم��ا صن��ف 
والس��لوكية، من بينه��ا توتر ما بعد 
أخ��رى  اضطراب��ات  أي  أو  الصدم��ة، 
عقلي��ة أو س��لوكية تس��ببها ظ��روف 
موجودة في أنشطة العمل، على أنها 

»أمراض مهنية«.
وصن��ف أيضًا من بي��ن هذه األمراض 

ارتف��اع ضغط ال��دم بس��بب الجهاز 
النفس��ي العصبي، والموت المفاجئ 
بس��بب اإلجه��اد النفس��ي الش��ديد، 
و»نزيف تح��ت العنكبوتي��ة«، ونزيف 
المخ بس��بب اإلجهاد النفس��ي، أو أي 
أم��راض أخ��رى ف��ي القل��ب واألوعية 
الدموية تس��ببها ظروف موجودة في 

أنشطة العمل.
كم��ا صنف 3 أم��راض للعي��ون، و44 
نوعا من الس��رطانات بسبب الظروف 
المهني��ة أو الت��ي تس��ببها طبيع��ة 
العمل، باإلضافة إلى دوالي الساقين، 

على أنها أمراض مهنية.
وصنف القرار نس��ب العجز في أمراض 
القلب إلى 4 فئات، األولى بنسبة %7، 
وهي نتيجة وجود مرض بالقلب دون 
تأث��ر األنش��طة الجس��مية، والدرجة 
الثاني��ة بنس��بة 20% نتيج��ة وج��ود 
مرض مع تأثر محدود باألنشطة، أما 
الدرج��ة الثالثة فكانت بنس��بة %45 
عند وج��ود م��رض بالقلب م��ع تأثر 
شديد باألنش��طة الجسمية، والدرجة 
الرابعة بلغت 80%، عند وجود مرض 
بالقل��ب مع ضيق بالتنفس حتى دون 

مجهود.

وزيرة الصحة

 مؤتمر صحفي غدًا حول
مؤتمر األورام والرعاية التلطيفية

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، يق��ام غ��دا 
الخاص  الصحف��ي  المؤتمر  الثالث��اء 
بمؤتم��ر األورام والرعاية التلطيفية 
ال��ذي تس��تضيفه البحري��ن يومي 5 
و6 نوفمبر المقبل. وسيقام المؤتمر 
الصحفي في قاعة أوال بفندق الخليج 
عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، 
حيث س��يتحدث في المؤتمر كل من 
الرئيس��ة العام��ة للخدم��ات الطبية 
بالمستش��فيات الحكومي��ة الدكتورة 
اللجن��ة  ورئيس��ة  الس��لمان  جميل��ة 
العلمي��ة للمؤتمر الدكتورة عائش��ة 

زمان. 
وسيش��هد المؤتمر الصحفي الكشف 
عن كافة تفاصي��ل المؤتمر والخبراء 
والمتحدثي��ن الذين سيش��اركون في 
المؤتم��ر، إضاف��ة إل��ى الكش��ف عن 

الت��ي  المح��اور العلمي��ة والعملي��ة 
سيش��هدها المؤتم��ر اله��ام ال��ذي 
سيسلط الضوء على األورام والرعاية 

التلطيفية.
وأك��د د. أمي��ن عب��داهلل أن اللجن��ة 
المنظم��ة للمؤتم��ر وجه��ت الدعوة 

المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  لكاف��ة 
وقناة البحرين ووكال��ة أنباء البحرين 

لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيكشف 
عن كاف��ة البن��ود المتعلقة بمؤتمر 
األورام والرعاي��ة التلطيفي��ة، حي��ث 

عملت اللجن��ة المنظمة على االنتهاء 
المتعلق��ة  التفاصي��ل  كاف��ة  م��ن 
عنه��ا  الكش��ف  وس��يتم  بالمؤتم��ر 
لوس��ائل اإلعالم، مبين��ا أن المؤتمر 
يعتبر من المؤتمرات الطبية المهمة 

التي تقام على أرض المملكة.

د. أمين عبداهلل د. عائشة زماند. جميلة السلمان

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/19/watan-20220919.pdf?1663561777
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/1026884
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/19/watan-20220919.pdf?1663561777
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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 - النيابة العامة

األمـــر  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
الملكي رقم 27 لســـنة 2022 بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وجاء 
فـــي المـــادة األولـــى ُيعـــاد تشـــكيل 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
ســـمو  برئاســـة  اإلنســـانية  ألعمـــال 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بـــن  عدنـــان  مـــن،  كل  وعضويـــة 
علـــي  القطـــان، مصطفـــى  عبـــدهللا 

الدوســـري،  مهنـــا  ســـلمان  الســـيد، 
ســـيد ضياء يحيى علي الموسوي، 
حســـن إبراهيم كمال، صباح ســـالم 
الدوســـري، نبيل محمد أبـــو الفتح، 
علـــي  عبدالرحيـــم،  حســـين  دالل 
عبدالنبـــي مرهون، ســـلمان عبدهللا 
بـــو نجمة، إلهام إبراهيم طالب، مها 

عبدالحميد مفيز.
وتكـــون مدة عضويتهم 4 ســـنوات 

قابلة للتجديد.

نشـــرت الجريدة الرسمية قرار رقم 
43 لســـنه 2022 الصـــادر من وزيرة 
الصحـــة جليلة الســـيد بشـــأن قائمة 
األمـــراض المهنيـــة وتحديـــد نســـبة 

العجز الناجم عن هذه األمراض.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه فـــي المـــادة 
الثانية تعتمد جداول تحديد نسبة 
العجز الناجمة عن األمراض المهنية 
البالـــغ عددها 46 مرضـــا، بإلغاء كل 
هـــذا  أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  نـــص 
القـــرار، وأخيـــرا يلـــزم وكيـــل وزارة 
الصحة والمعنييـــن كل فيما يخص 
تنفيـــذ أحـــكام القـــرار ويعمل به من 
اليـــوم التالي لتاريخ بعد نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

ولفت القرار إلـــى أنه وبعد االطالع 
علـــى القانـــون رقم 34 لســـنة 2018 
بإصدار قانون الصحة العامة وعلى 
األخص المادة 78 وعلى القرار رقم 
31 لسنة 2018 بشأن اللجان الطبية 
العامـــة وعلـــى الالئحـــة الخليجيـــة 
لجداول األمـــراض المهنيـــة التابعة 
لمجلـــس الصحة لـــدول الخليج في 
تقييـــم  دليـــل  وعلـــى   2016 مايـــو 
التابعـــة  األمـــراض  بســـبب  العجـــز 
أغســـطس  فـــي  الصحـــة  لمجلـــس 
2016، وبنـــاء علـــى عـــرض وكيـــل 
وزارة الصحـــة قرروا اآلتـــي، المادة 
األمـــراض  قائمـــة  تعتمـــد  األولـــى 

المهنية الواردة لهذا القرار.

صرحـــت رئيـــس نيابة االســـتئناف 
بأن محكمـــة التمييز أصدرت حكًما 
بقبـــول طعـــن النيابة العامة شـــكالً 
الحكـــم  بنقـــض  الموضـــوع  وفـــي 
المطعـــون فيه وإعـــادة القضية إلى 
المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها 
من جديـــد. وكانـــت النيابـــة العامة 
قـــد تلقت بالغا من الجهات األمنية 
جثـــة  وجـــود  مفـــاده  المختصـــة 
لمتوفـــي فـــي الطريـــق إثـــر حـــادث 
تصادم بين سيارة المتهم والدراجة 
الناريـــة قيـــادة المجنـــي عليه. وقد 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق  باشـــرت 
فـــور ورود البـــالغ واســـتمعت إلـــى 
شـــهود الواقعة واستجوبت المتهم 
الخـــاص  بالتصويـــر  وواجهتـــه 

للمحاكمـــة  بالواقعـــة وتـــم إحالتـــه 
أول  محكمـــة  فقضـــت  الجنائيـــة 
درجـــة بإدانتـــه ومعاقبتـــه بالحبس 
لمـــدة ثالثة أشـــهر عن جميـــع التهم 

المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه باالســـتئناف 
علـــى هذا الحكم فقضـــت المحكمة 
االستئنافية بإلغاء الحكم والقضاء 

ببراءته مما أسند إليه.
بالتمييـــز  العامـــة  النيابـــة  فطعنـــت 
لألســـباب القانونيـــة التـــي ســـاقتها 
فأصـــدرت محكمة التمييـــز حكمها 
المتقـــدم بقبول طعن النيابة العامة 
فيـــه  المطعـــون  الحكـــم  وبنقـــض 
وإعادة القضيـــة إلى المحكمة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.

إعادة تشكيل “أمناء الملكية لألعمال اإلنسانية”

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن األمراض المهنية

إلغاء حكم ببراءة متهم في واقعة قتل خطأ

البحرين تدعم الجهود العربية لمواجهة تحديات أسواق العمل
بناء رؤى مشتركة بشأن القضايا العمالية... حميدان:

ترأس وزير العمل جميل حميدان، أمس 
األحـــد، وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك 
لمؤتمـــر  الــــ)48(  الـــدورة  أعمـــال  فـــي 
العمـــل العربي، الـــذي يعقد فـــي القاهرة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خالل 
الفترة من 26-18 سبتمبر الجاري، وذلك 
تحـــت رعايـــة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
العربية، عبد الفتاح السيســـي، وبحضور 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات 
االتحـــادات  وممثلـــي  العمـــل  أصحـــاب 

والنقابات العمالية في الدول العربية. 
ويتضمـــن وفد مملكة البحرين، برئاســـة 
وزير العمـــل، من ممثلين عـــن الحكومة 
وأصحـــاب العمل )غرفة تجارة وصناعة 
العـــام  )االتحـــاد  والعمـــال  البحريـــن(، 
واالتحـــاد  البحريـــن،  عمـــال  لنقابـــات 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن(، حيـــث 

تبحث الدورة الحاليـــة للمؤتمر القضايا 
المرتبطـــة بمجـــاالت العمـــل فـــي العالـــم 
العربي سعًيا إلى وضع األهداف والرؤى 
المشـــتركة بشـــأنها، وكذلك رسم المسار 

العمـــل  منظمـــة  لعمـــل  االســـتراتيجي 
العربية. 

ومن أبرز الملفات التي يناقشها المؤتمر 
فـــي دورته الحالية، تقريـــر المدير العام 

لمنظمـــة العمـــل العربيـــة، وموضوعـــات 
وقضايـــا  الرقمـــي  “االقتصـــاد  منهـــا 
االصطناعـــي  و”الـــذكاء  التشـــغيل”، 
وأنماط العمل الجديدة”، وتقرير بشـــأن 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  “رقمنـــة 

وحوكمتها”.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
حميـــدان أن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن 
في المؤتمر تأتي تأكيًدا الســـتمرار دعم 
حكومة مملكة البحرين للتعاون العربي 
التحديـــات  بهـــدف مواجهـــة  المشـــترك 
التـــي تواجـــه أســـواق العمـــل العربيـــة، 
حيـــث يعد هـــذا التجمع فرصة مناســـبة 
لتبـــادل التجـــارب والمبـــادرات العمالية 
الرائـــدة المطبقـــة فـــي الـــدول األعضاء، 
واالســـتفادة منهـــا بمـــا يخـــدم ويطـــور 
أنظمة أســـواق العمل ومجاالت التنمية 

في العالم العربي.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان مترئسا وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي الـ 48 في القاهرة

تحقيق التوازن في عالقة أطراف اإلنتاج الثالثة بمقدمة أولويات “الغرفة”
خالل مشاركته في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي... ناس:

ناس: نعمل على تأهيل الكوادر العمالية لمواكبة تطورات مستقبل سوق العمل التكنولوجية
ناس: متغيرات المرحلة االقتصادية طورت من آليات العمل المشتركة بين أطراف اإلنتاج الثالثة لتخطي التأثيرات السلبية على عجلة النمو

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس أن 
تحقيـــق التوازن في العالقة بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة 
في مقدمة أولويات عمل مجلس إدارة الغرفة فى دورتها 
الثالثين، مشـــيرا إلى أن العمل مستمر فى تكثيف برامج 
التدريب والتأهيل للكوادر التشغيلية العاملة فى القطاع 
الخاص، بما يرفد منشآتها بكفاءات فاعلة ومؤثرة قادرة 
علـــى تولي الوظائف القيادية بجانب إتاحة المجال أمام 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية في 
تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل مساندتهم 
نحـــو زيـــادة ونمو المعـــدالت اإلنتاجيـــة دون معوقات أو 

صعوبات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة.
ولفـــت على هامش مشـــاركته فى فعاليات الـــدورة الـ 48 
لمؤتمـــر العمل العربي التـــي تنظمها منظمة العمل العربية 
في مصر بمشـــاركة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من 
منظمات أصحاب العمل واالتحادات العمالية في 21 دولة 
عربيـــة، وممثلـــي األمانة العامـــة لجامعة الـــدول العربية، 
متطلبـــات  أن  والدوليـــة،  العربيـــة  المنظمـــات  وممثلـــي 
ومتغيـــرات المرحلة االقتصادية التي شـــاهدتها الســـاحة 
الدولية فرضت على آليات العمل المشـــتركة بين أطراف 
اإلنتـــاج الثـــالث ضـــرورة مواصلـــة الســـعي نحـــو تخطي 
التأثيـــرات الســـلبية على عجلـــة النمو من خـــالل تحديد 
أولويـــات العمـــل للنهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي، موضحا 
أن الغرفـــة أسســـت ألرضية مشـــتركة مع جميـــع أطراف 

العمـــل تنعكس على تحســـين مســـتوى اإلنتاجيـــة، فضالً 
عن تهيئة البيئــــة المواتيــــة لمواكبة الحركة التنموية فى 
المجاالت االســـتثمارية والصناعيـــة والتجارية.  وأوضح 
ناس أن الغرفة أرتأت فى ظل مواجهة تنامي التطورات 
والتحـــوالت الرقميـــة أهميـــة النهـــوض بالقطـــاع العمالي 
بمـــا يتماشـــى مـــع إمكانـــات االقتصـــاد الرقمـــي، ودفعت 
بالعديـــد من المبادرات الهادفة إلـــى اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية التي تســـتهدف تعزيز قدرة العمال على مواجهة 
الصعوبات والتطورات الطارئة فى بيئة األعمال من أجل 
ضمان اســـتيعابهم للمحتوى الرقمـــي والخدمات الرقمية 
واالرتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تسهم فى 
تكيفهـــم مع التطورات الراهنة، مشـــددا على أن البحرين 
تمكنـــت مـــن تفـــادي حـــدوث أي خلـــل فـــى ســـوق العمل 
نتيجة التحوالت الرقمية على رغم من تقدمها الملحوظ 
فـــى هذا الشـــأن وذلك بفضل آليات التنســـيق المشـــتركة 
والتكامل بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة “الحكومة، العمال، 
وأصحاب العمل” بما انعكس على خفض معدالت البطالة 

إلى نسب مرضية.
القضايا العمالية تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، وقال 
رئيـــس الغرفـــة إن القضايا العمالية فـــى البحرين تحظى 
باهتمام بالغ من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأن الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، تنظر إليها كخيار استراتيجي 
من شـــأنه تحقيـــق األهـــداف التنموية وتنويـــع االقتصاد 
الوطنـــي، مبينـــا أن البحريـــن تمتلـــك منظومـــة متكاملـــة 
لحمايـــة حقـــوق العمـــال وتحقيـــق االســـتقرار الوظيفـــي 
مـــن خالل البنى التشـــريعية والضمانـــات الحقوقية لهذه 
الدوليـــة  الحقوقيـــة  المعاييـــر  مـــع  بالتوافـــق  الشـــريحة 
واالتفاقيـــات العمالية مـــن بينها اتفاقيـــات منظمة العمل 
الدوليـــة، بما يضمـــن حقوق العمال ويهيـــئ لهم الظروف 

لبيئة عمل آمنة تكفل السالمة والصحة المهنية.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة 
العمل العربية سونيا جناحي، أن دخول التكنولوجيا في 
عمليات اإلنتاج أدى إلى حدوث الكثير من التغيرات في 
عالـــم األعمال وبنية المشـــروعات الصناعيـــة والتجارية، 
بمـــا يتطلب وضع سياســـات متوافقة مـــع تلك التطورات 
المشهودة فى بيئة القطاعات االقتصادية تحقق مصالح 
جميـــع األطـــراف االنتاجيـــة وتضمـــن اســـتمرارية الفئات 
العماليـــة كشـــريك رئيســـي ومؤثـــر فـــى عمليـــة التنميـــة 
االقتصاديـــة، الفتـــًة إلـــى أن المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة 
حققـــت حضـــورا فاعال فـــي القطاعـــات االقتصادية التى 
شـــهدت تحوالت رقمية مباشرة، وأصبحت قيمة مضافة 
فـــي مســـيرة التحـــول الرقمـــي المســـتدام التـــى تنتهجها 

مملكة البحرين فى كافة مؤسساتها.

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح العيادة الطبية لنزالء “اإلصالح والتأهيل”
توفير أفضل الخدمات الصحية للمحكومين

فـــي إطـــار مواصلـــة الجهـــود لتوفيـــر 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  أفضـــل 
والوقائيـــة والعالجيـــة الالزمـــة لنزالء 
افتتـــح  والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة  ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة بنت 
الســـيد جـــواد حســـن ، صبـــاح أمـــس، 
العيادة الطبيـــة لصالح تقديم خدمات 
الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
الطبيـــة  العيـــادة  افتتـــاح  ويأتـــي 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الخاضعـــة 
 ، متكاملـــة  صحيـــة  خدمـــات  وتقـــدم 
الرعايـــة  تقديـــم  إطـــار مواصلـــة  فـــي 
الصحيـــة الشـــاملة علـــى مدار الســـاعة 
وبأعلى مســـتويات الجـــودة والكفاءة 
علـــى  الحفـــاظ  يضمـــن  بمـــا  للنـــزالء 
صحتهم وســـالمتهم العامة. وســـتقوم 
المستشـــفيات الحكوميـــة بالعمل على 
 ، الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

حســـب المعايير الدوليـــة ، حيث اعتبر 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
محمـــد  أحمـــد  الدكتـــور  الحكوميـــة 
النقلـــة النوعيـــة  ، أن هـــذه  األنصـــاري 
فـــي تقديم الخدمات ، ســـتؤمن خدمة 
صحيـــة في جميع التخصصات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مراكز الرعايـــة الصحية 

األولية وخدمات الصحة النفسية.
وتـــم خـــالل االفتتـــاح ، االطـــالع على 
للعيـــادة  التابعـــة  الصحيـــة  المرافـــق 
اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد  ومناقشـــة   ،

المتعلقـــة بتحويل الخدمـــات الصحية 
مملكـــة  وأن  خاصـــة    ، والعالجيـــة 
البحريـــن  تبوأت مراكـــز متقدمة على 
صعيـــد توفيرهـــا للعديـــد مـــن الخطط 
والبرامج والمشـــاريع التـــي تهدف إلى 
ضمان حقوق النـــزالء وحصولهم على 
كافة الخدمـــات الصحية واالجتماعية 
بجانـــب معاييـــر الســـالمة التـــي يتـــم 
تطبيقيهـــا بمعاييـــر دوليـــة ، فـــي إطار 
تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون 

وترسيخ مباديء حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الصحة
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سونيا جناحي: وضع 
سياسات متوافقة مع 

التحوالت الرقمية للقطاعات 
االقتصادية ضرورة لضمان 
استمرارية القطاع العمالي

ناس: غرفة البحرين 
أسست ألرضية مشتركة 
مع جميع أطراف العمل 

تنعكس على تحسين 
مستوى اإلنتاجية

جناحي: المرأة البحرينية 
أثبتت قدرتها على مواكبة 

التحوالت االقتصادية 
الرقمية وحجز موقعها 

في تلك المجاالت

ناس: حرصنا على إطالق 
مبادرات تدريبية تستهدف 
تعزيز قدرة “العمال” على 

التكيف مع التطورات 
الرقمية فى مجتمع األعمال

الشيخ محمد بن عبدالله

أمين عبدالله

 جميلة السلمان

 عائشة زمان

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، يقام 
غـــدا الثالثـــاء المؤتمـــر الصحافـــي 
الخـــاص بمؤتمـــر األورام والرعايـــة 
التلطيفيـــة الذي تســـتضيفه مملكة 
نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  البحريـــن 
المؤتمـــر  وســـيقام   .2022 المقبـــل 
الصحافـــي فـــي قاعـــة أوال بفندق 
الخليج عند الساعة 10:30 صباحا، 
حيـــث ســـيتحدث فـــي المؤتمر كل 
من جميلـــة الســـلمان الرئيس العام 
بالمستشـــفيات  الطبيـــة  للخدمـــات 
الحكوميـــة وعائشـــة زمـــان رئيـــس 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
وسيشـــهد المؤتمـــر الصحافـــي غدا 
الكشف عن جميع تفاصيل المؤتمر 
الذيـــن  والمتحدثيـــن  والخبـــراء 
سيشـــاركون فـــي المؤتمـــر، إضافة 

إلى الكشـــف عـــن المحـــاور العلمية 
والعمليـــة التي سيشـــهدها المؤتمر 
المهـــم الذي سيســـلط الضـــوء على 

األورام والرعاية التلطيفية.
اللجنـــة  أن  عبـــدهللا  أميـــن  وأكـــد 
المنظمـــة للمؤتمـــر وجهـــت الدعوة 
المحليـــة  اإلعـــالم  لجميـــع وســـائل 
أنبـــاء  ووكالـــة  البحريـــن  وقنـــاة 
البحريـــن لتغطيـــة وقائـــق المؤتمـــر 
المؤتمـــر  أن  وأوضـــح  الصحافـــي. 
جميـــع  عـــن  سيكشـــف  الصحافـــي 
األورام  بمؤتمـــر  المتعلقـــة  البنـــود 
والرعايـــة التلطيفيـــة، حيث عملت 
اللجنـــة المنظمة علـــى االنتهاء من 
جميـــع التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر 
لوســـائل  عنهـــا  الكشـــف  وســـيتم 
اإلعـــالم، مبينـــا أن المؤتمـــر يعتبـــر 
مـــن المؤتمرات الطبية المهمة التي 

تقام على أرض المملكة.

مؤتمر صحافي لمناقشة تفاصيل 
“مؤتمر األورام الرعاية التلطيفية”

local@albiladpress.com05

المنامة - النيابة العامة

األمـــر  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
الملكي رقم 27 لســـنة 2022 بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وجاء 
فـــي المـــادة األولـــى ُيعـــاد تشـــكيل 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
ســـمو  برئاســـة  اإلنســـانية  ألعمـــال 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بـــن  عدنـــان  مـــن،  كل  وعضويـــة 
علـــي  القطـــان، مصطفـــى  عبـــدهللا 

الدوســـري،  مهنـــا  ســـلمان  الســـيد، 
ســـيد ضياء يحيى علي الموسوي، 
حســـن إبراهيم كمال، صباح ســـالم 
الدوســـري، نبيل محمد أبـــو الفتح، 
علـــي  عبدالرحيـــم،  حســـين  دالل 
عبدالنبـــي مرهون، ســـلمان عبدهللا 
بـــو نجمة، إلهام إبراهيم طالب، مها 

عبدالحميد مفيز.
وتكـــون مدة عضويتهم 4 ســـنوات 

قابلة للتجديد.

نشـــرت الجريدة الرسمية قرار رقم 
43 لســـنه 2022 الصـــادر من وزيرة 
الصحـــة جليلة الســـيد بشـــأن قائمة 
األمـــراض المهنيـــة وتحديـــد نســـبة 

العجز الناجم عن هذه األمراض.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه فـــي المـــادة 
الثانية تعتمد جداول تحديد نسبة 
العجز الناجمة عن األمراض المهنية 
البالـــغ عددها 46 مرضـــا، بإلغاء كل 
هـــذا  أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  نـــص 
القـــرار، وأخيـــرا يلـــزم وكيـــل وزارة 
الصحة والمعنييـــن كل فيما يخص 
تنفيـــذ أحـــكام القـــرار ويعمل به من 
اليـــوم التالي لتاريخ بعد نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

ولفت القرار إلـــى أنه وبعد االطالع 
علـــى القانـــون رقم 34 لســـنة 2018 
بإصدار قانون الصحة العامة وعلى 
األخص المادة 78 وعلى القرار رقم 
31 لسنة 2018 بشأن اللجان الطبية 
العامـــة وعلـــى الالئحـــة الخليجيـــة 
لجداول األمـــراض المهنيـــة التابعة 
لمجلـــس الصحة لـــدول الخليج في 
تقييـــم  دليـــل  وعلـــى   2016 مايـــو 
التابعـــة  األمـــراض  بســـبب  العجـــز 
أغســـطس  فـــي  الصحـــة  لمجلـــس 
2016، وبنـــاء علـــى عـــرض وكيـــل 
وزارة الصحـــة قرروا اآلتـــي، المادة 
األمـــراض  قائمـــة  تعتمـــد  األولـــى 

المهنية الواردة لهذا القرار.

صرحـــت رئيـــس نيابة االســـتئناف 
بأن محكمـــة التمييز أصدرت حكًما 
بقبـــول طعـــن النيابة العامة شـــكالً 
الحكـــم  بنقـــض  الموضـــوع  وفـــي 
المطعـــون فيه وإعـــادة القضية إلى 
المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها 
من جديـــد. وكانـــت النيابـــة العامة 
قـــد تلقت بالغا من الجهات األمنية 
جثـــة  وجـــود  مفـــاده  المختصـــة 
لمتوفـــي فـــي الطريـــق إثـــر حـــادث 
تصادم بين سيارة المتهم والدراجة 
الناريـــة قيـــادة المجنـــي عليه. وقد 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق  باشـــرت 
فـــور ورود البـــالغ واســـتمعت إلـــى 
شـــهود الواقعة واستجوبت المتهم 
الخـــاص  بالتصويـــر  وواجهتـــه 

للمحاكمـــة  بالواقعـــة وتـــم إحالتـــه 
أول  محكمـــة  فقضـــت  الجنائيـــة 
درجـــة بإدانتـــه ومعاقبتـــه بالحبس 
لمـــدة ثالثة أشـــهر عن جميـــع التهم 

المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه باالســـتئناف 
علـــى هذا الحكم فقضـــت المحكمة 
االستئنافية بإلغاء الحكم والقضاء 

ببراءته مما أسند إليه.
بالتمييـــز  العامـــة  النيابـــة  فطعنـــت 
لألســـباب القانونيـــة التـــي ســـاقتها 
فأصـــدرت محكمة التمييـــز حكمها 
المتقـــدم بقبول طعن النيابة العامة 
فيـــه  المطعـــون  الحكـــم  وبنقـــض 
وإعادة القضيـــة إلى المحكمة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.

إعادة تشكيل “أمناء الملكية لألعمال اإلنسانية”

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن األمراض المهنية

إلغاء حكم ببراءة متهم في واقعة قتل خطأ

البحرين تدعم الجهود العربية لمواجهة تحديات أسواق العمل
بناء رؤى مشتركة بشأن القضايا العمالية... حميدان:

ترأس وزير العمل جميل حميدان، أمس 
األحـــد، وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك 
لمؤتمـــر  الــــ)48(  الـــدورة  أعمـــال  فـــي 
العمـــل العربي، الـــذي يعقد فـــي القاهرة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خالل 
الفترة من 26-18 سبتمبر الجاري، وذلك 
تحـــت رعايـــة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
العربية، عبد الفتاح السيســـي، وبحضور 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات 
االتحـــادات  وممثلـــي  العمـــل  أصحـــاب 

والنقابات العمالية في الدول العربية. 
ويتضمـــن وفد مملكة البحرين، برئاســـة 
وزير العمـــل، من ممثلين عـــن الحكومة 
وأصحـــاب العمل )غرفة تجارة وصناعة 
العـــام  )االتحـــاد  والعمـــال  البحريـــن(، 
واالتحـــاد  البحريـــن،  عمـــال  لنقابـــات 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن(، حيـــث 

تبحث الدورة الحاليـــة للمؤتمر القضايا 
المرتبطـــة بمجـــاالت العمـــل فـــي العالـــم 
العربي سعًيا إلى وضع األهداف والرؤى 
المشـــتركة بشـــأنها، وكذلك رسم المسار 

العمـــل  منظمـــة  لعمـــل  االســـتراتيجي 
العربية. 

ومن أبرز الملفات التي يناقشها المؤتمر 
فـــي دورته الحالية، تقريـــر المدير العام 

لمنظمـــة العمـــل العربيـــة، وموضوعـــات 
وقضايـــا  الرقمـــي  “االقتصـــاد  منهـــا 
االصطناعـــي  و”الـــذكاء  التشـــغيل”، 
وأنماط العمل الجديدة”، وتقرير بشـــأن 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  “رقمنـــة 

وحوكمتها”.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
حميـــدان أن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن 
في المؤتمر تأتي تأكيًدا الســـتمرار دعم 
حكومة مملكة البحرين للتعاون العربي 
التحديـــات  بهـــدف مواجهـــة  المشـــترك 
التـــي تواجـــه أســـواق العمـــل العربيـــة، 
حيـــث يعد هـــذا التجمع فرصة مناســـبة 
لتبـــادل التجـــارب والمبـــادرات العمالية 
الرائـــدة المطبقـــة فـــي الـــدول األعضاء، 
واالســـتفادة منهـــا بمـــا يخـــدم ويطـــور 
أنظمة أســـواق العمل ومجاالت التنمية 

في العالم العربي.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان مترئسا وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي الـ 48 في القاهرة

تحقيق التوازن في عالقة أطراف اإلنتاج الثالثة بمقدمة أولويات “الغرفة”
خالل مشاركته في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي... ناس:

ناس: نعمل على تأهيل الكوادر العمالية لمواكبة تطورات مستقبل سوق العمل التكنولوجية
ناس: متغيرات المرحلة االقتصادية طورت من آليات العمل المشتركة بين أطراف اإلنتاج الثالثة لتخطي التأثيرات السلبية على عجلة النمو

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس أن 
تحقيـــق التوازن في العالقة بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة 
في مقدمة أولويات عمل مجلس إدارة الغرفة فى دورتها 
الثالثين، مشـــيرا إلى أن العمل مستمر فى تكثيف برامج 
التدريب والتأهيل للكوادر التشغيلية العاملة فى القطاع 
الخاص، بما يرفد منشآتها بكفاءات فاعلة ومؤثرة قادرة 
علـــى تولي الوظائف القيادية بجانب إتاحة المجال أمام 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية في 
تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل مساندتهم 
نحـــو زيـــادة ونمو المعـــدالت اإلنتاجيـــة دون معوقات أو 

صعوبات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة.
ولفـــت على هامش مشـــاركته فى فعاليات الـــدورة الـ 48 
لمؤتمـــر العمل العربي التـــي تنظمها منظمة العمل العربية 
في مصر بمشـــاركة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من 
منظمات أصحاب العمل واالتحادات العمالية في 21 دولة 
عربيـــة، وممثلـــي األمانة العامـــة لجامعة الـــدول العربية، 
متطلبـــات  أن  والدوليـــة،  العربيـــة  المنظمـــات  وممثلـــي 
ومتغيـــرات المرحلة االقتصادية التي شـــاهدتها الســـاحة 
الدولية فرضت على آليات العمل المشـــتركة بين أطراف 
اإلنتـــاج الثـــالث ضـــرورة مواصلـــة الســـعي نحـــو تخطي 
التأثيـــرات الســـلبية على عجلـــة النمو من خـــالل تحديد 
أولويـــات العمـــل للنهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي، موضحا 
أن الغرفـــة أسســـت ألرضية مشـــتركة مع جميـــع أطراف 

العمـــل تنعكس على تحســـين مســـتوى اإلنتاجيـــة، فضالً 
عن تهيئة البيئــــة المواتيــــة لمواكبة الحركة التنموية فى 
المجاالت االســـتثمارية والصناعيـــة والتجارية.  وأوضح 
ناس أن الغرفة أرتأت فى ظل مواجهة تنامي التطورات 
والتحـــوالت الرقميـــة أهميـــة النهـــوض بالقطـــاع العمالي 
بمـــا يتماشـــى مـــع إمكانـــات االقتصـــاد الرقمـــي، ودفعت 
بالعديـــد من المبادرات الهادفة إلـــى اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية التي تســـتهدف تعزيز قدرة العمال على مواجهة 
الصعوبات والتطورات الطارئة فى بيئة األعمال من أجل 
ضمان اســـتيعابهم للمحتوى الرقمـــي والخدمات الرقمية 
واالرتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تسهم فى 
تكيفهـــم مع التطورات الراهنة، مشـــددا على أن البحرين 
تمكنـــت مـــن تفـــادي حـــدوث أي خلـــل فـــى ســـوق العمل 
نتيجة التحوالت الرقمية على رغم من تقدمها الملحوظ 
فـــى هذا الشـــأن وذلك بفضل آليات التنســـيق المشـــتركة 
والتكامل بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة “الحكومة، العمال، 
وأصحاب العمل” بما انعكس على خفض معدالت البطالة 

إلى نسب مرضية.
القضايا العمالية تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، وقال 
رئيـــس الغرفـــة إن القضايا العمالية فـــى البحرين تحظى 
باهتمام بالغ من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأن الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، تنظر إليها كخيار استراتيجي 
من شـــأنه تحقيـــق األهـــداف التنموية وتنويـــع االقتصاد 
الوطنـــي، مبينـــا أن البحريـــن تمتلـــك منظومـــة متكاملـــة 
لحمايـــة حقـــوق العمـــال وتحقيـــق االســـتقرار الوظيفـــي 
مـــن خالل البنى التشـــريعية والضمانـــات الحقوقية لهذه 
الدوليـــة  الحقوقيـــة  المعاييـــر  مـــع  بالتوافـــق  الشـــريحة 
واالتفاقيـــات العمالية مـــن بينها اتفاقيـــات منظمة العمل 
الدوليـــة، بما يضمـــن حقوق العمال ويهيـــئ لهم الظروف 

لبيئة عمل آمنة تكفل السالمة والصحة المهنية.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة 
العمل العربية سونيا جناحي، أن دخول التكنولوجيا في 
عمليات اإلنتاج أدى إلى حدوث الكثير من التغيرات في 
عالـــم األعمال وبنية المشـــروعات الصناعيـــة والتجارية، 
بمـــا يتطلب وضع سياســـات متوافقة مـــع تلك التطورات 
المشهودة فى بيئة القطاعات االقتصادية تحقق مصالح 
جميـــع األطـــراف االنتاجيـــة وتضمـــن اســـتمرارية الفئات 
العماليـــة كشـــريك رئيســـي ومؤثـــر فـــى عمليـــة التنميـــة 
االقتصاديـــة، الفتـــًة إلـــى أن المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة 
حققـــت حضـــورا فاعال فـــي القطاعـــات االقتصادية التى 
شـــهدت تحوالت رقمية مباشرة، وأصبحت قيمة مضافة 
فـــي مســـيرة التحـــول الرقمـــي المســـتدام التـــى تنتهجها 

مملكة البحرين فى كافة مؤسساتها.

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح العيادة الطبية لنزالء “اإلصالح والتأهيل”
توفير أفضل الخدمات الصحية للمحكومين

فـــي إطـــار مواصلـــة الجهـــود لتوفيـــر 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  أفضـــل 
والوقائيـــة والعالجيـــة الالزمـــة لنزالء 
افتتـــح  والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة  ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة بنت 
الســـيد جـــواد حســـن ، صبـــاح أمـــس، 
العيادة الطبيـــة لصالح تقديم خدمات 
الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
الطبيـــة  العيـــادة  افتتـــاح  ويأتـــي 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الخاضعـــة 
 ، متكاملـــة  صحيـــة  خدمـــات  وتقـــدم 
الرعايـــة  تقديـــم  إطـــار مواصلـــة  فـــي 
الصحيـــة الشـــاملة علـــى مدار الســـاعة 
وبأعلى مســـتويات الجـــودة والكفاءة 
علـــى  الحفـــاظ  يضمـــن  بمـــا  للنـــزالء 
صحتهم وســـالمتهم العامة. وســـتقوم 
المستشـــفيات الحكوميـــة بالعمل على 
 ، الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

حســـب المعايير الدوليـــة ، حيث اعتبر 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
محمـــد  أحمـــد  الدكتـــور  الحكوميـــة 
النقلـــة النوعيـــة  ، أن هـــذه  األنصـــاري 
فـــي تقديم الخدمات ، ســـتؤمن خدمة 
صحيـــة في جميع التخصصات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مراكز الرعايـــة الصحية 

األولية وخدمات الصحة النفسية.
وتـــم خـــالل االفتتـــاح ، االطـــالع على 
للعيـــادة  التابعـــة  الصحيـــة  المرافـــق 
اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد  ومناقشـــة   ،

المتعلقـــة بتحويل الخدمـــات الصحية 
مملكـــة  وأن  خاصـــة    ، والعالجيـــة 
البحريـــن  تبوأت مراكـــز متقدمة على 
صعيـــد توفيرهـــا للعديـــد مـــن الخطط 
والبرامج والمشـــاريع التـــي تهدف إلى 
ضمان حقوق النـــزالء وحصولهم على 
كافة الخدمـــات الصحية واالجتماعية 
بجانـــب معاييـــر الســـالمة التـــي يتـــم 
تطبيقيهـــا بمعاييـــر دوليـــة ، فـــي إطار 
تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون 

وترسيخ مباديء حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الصحة
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سونيا جناحي: وضع 
سياسات متوافقة مع 

التحوالت الرقمية للقطاعات 
االقتصادية ضرورة لضمان 
استمرارية القطاع العمالي

ناس: غرفة البحرين 
أسست ألرضية مشتركة 
مع جميع أطراف العمل 

تنعكس على تحسين 
مستوى اإلنتاجية

جناحي: المرأة البحرينية 
أثبتت قدرتها على مواكبة 

التحوالت االقتصادية 
الرقمية وحجز موقعها 

في تلك المجاالت

ناس: حرصنا على إطالق 
مبادرات تدريبية تستهدف 
تعزيز قدرة “العمال” على 

التكيف مع التطورات 
الرقمية فى مجتمع األعمال

الشيخ محمد بن عبدالله

أمين عبدالله

 جميلة السلمان

 عائشة زمان

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، يقام 
غـــدا الثالثـــاء المؤتمـــر الصحافـــي 
الخـــاص بمؤتمـــر األورام والرعايـــة 
التلطيفيـــة الذي تســـتضيفه مملكة 
نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  البحريـــن 
المؤتمـــر  وســـيقام   .2022 المقبـــل 
الصحافـــي فـــي قاعـــة أوال بفندق 
الخليج عند الساعة 10:30 صباحا، 
حيـــث ســـيتحدث فـــي المؤتمر كل 
من جميلـــة الســـلمان الرئيس العام 
بالمستشـــفيات  الطبيـــة  للخدمـــات 
الحكوميـــة وعائشـــة زمـــان رئيـــس 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
وسيشـــهد المؤتمـــر الصحافـــي غدا 
الكشف عن جميع تفاصيل المؤتمر 
الذيـــن  والمتحدثيـــن  والخبـــراء 
سيشـــاركون فـــي المؤتمـــر، إضافة 

إلى الكشـــف عـــن المحـــاور العلمية 
والعمليـــة التي سيشـــهدها المؤتمر 
المهـــم الذي سيســـلط الضـــوء على 

األورام والرعاية التلطيفية.
اللجنـــة  أن  عبـــدهللا  أميـــن  وأكـــد 
المنظمـــة للمؤتمـــر وجهـــت الدعوة 
المحليـــة  اإلعـــالم  لجميـــع وســـائل 
أنبـــاء  ووكالـــة  البحريـــن  وقنـــاة 
البحريـــن لتغطيـــة وقائـــق المؤتمـــر 
المؤتمـــر  أن  وأوضـــح  الصحافـــي. 
جميـــع  عـــن  سيكشـــف  الصحافـــي 
األورام  بمؤتمـــر  المتعلقـــة  البنـــود 
والرعايـــة التلطيفيـــة، حيث عملت 
اللجنـــة المنظمة علـــى االنتهاء من 
جميـــع التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر 
لوســـائل  عنهـــا  الكشـــف  وســـيتم 
اإلعـــالم، مبينـــا أن المؤتمـــر يعتبـــر 
مـــن المؤتمرات الطبية المهمة التي 

تقام على أرض المملكة.

مؤتمر صحافي لمناقشة تفاصيل 
“مؤتمر األورام الرعاية التلطيفية”
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5088#pdf55512
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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 - النيابة العامة

األمـــر  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
الملكي رقم 27 لســـنة 2022 بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وجاء 
فـــي المـــادة األولـــى ُيعـــاد تشـــكيل 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
ســـمو  برئاســـة  اإلنســـانية  ألعمـــال 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بـــن  عدنـــان  مـــن،  كل  وعضويـــة 
علـــي  القطـــان، مصطفـــى  عبـــدهللا 

الدوســـري،  مهنـــا  ســـلمان  الســـيد، 
ســـيد ضياء يحيى علي الموسوي، 
حســـن إبراهيم كمال، صباح ســـالم 
الدوســـري، نبيل محمد أبـــو الفتح، 
علـــي  عبدالرحيـــم،  حســـين  دالل 
عبدالنبـــي مرهون، ســـلمان عبدهللا 
بـــو نجمة، إلهام إبراهيم طالب، مها 

عبدالحميد مفيز.
وتكـــون مدة عضويتهم 4 ســـنوات 

قابلة للتجديد.

نشـــرت الجريدة الرسمية قرار رقم 
43 لســـنه 2022 الصـــادر من وزيرة 
الصحـــة جليلة الســـيد بشـــأن قائمة 
األمـــراض المهنيـــة وتحديـــد نســـبة 

العجز الناجم عن هذه األمراض.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه فـــي المـــادة 
الثانية تعتمد جداول تحديد نسبة 
العجز الناجمة عن األمراض المهنية 
البالـــغ عددها 46 مرضـــا، بإلغاء كل 
هـــذا  أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  نـــص 
القـــرار، وأخيـــرا يلـــزم وكيـــل وزارة 
الصحة والمعنييـــن كل فيما يخص 
تنفيـــذ أحـــكام القـــرار ويعمل به من 
اليـــوم التالي لتاريخ بعد نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

ولفت القرار إلـــى أنه وبعد االطالع 
علـــى القانـــون رقم 34 لســـنة 2018 
بإصدار قانون الصحة العامة وعلى 
األخص المادة 78 وعلى القرار رقم 
31 لسنة 2018 بشأن اللجان الطبية 
العامـــة وعلـــى الالئحـــة الخليجيـــة 
لجداول األمـــراض المهنيـــة التابعة 
لمجلـــس الصحة لـــدول الخليج في 
تقييـــم  دليـــل  وعلـــى   2016 مايـــو 
التابعـــة  األمـــراض  بســـبب  العجـــز 
أغســـطس  فـــي  الصحـــة  لمجلـــس 
2016، وبنـــاء علـــى عـــرض وكيـــل 
وزارة الصحـــة قرروا اآلتـــي، المادة 
األمـــراض  قائمـــة  تعتمـــد  األولـــى 

المهنية الواردة لهذا القرار.

صرحـــت رئيـــس نيابة االســـتئناف 
بأن محكمـــة التمييز أصدرت حكًما 
بقبـــول طعـــن النيابة العامة شـــكالً 
الحكـــم  بنقـــض  الموضـــوع  وفـــي 
المطعـــون فيه وإعـــادة القضية إلى 
المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها 
من جديـــد. وكانـــت النيابـــة العامة 
قـــد تلقت بالغا من الجهات األمنية 
جثـــة  وجـــود  مفـــاده  المختصـــة 
لمتوفـــي فـــي الطريـــق إثـــر حـــادث 
تصادم بين سيارة المتهم والدراجة 
الناريـــة قيـــادة المجنـــي عليه. وقد 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق  باشـــرت 
فـــور ورود البـــالغ واســـتمعت إلـــى 
شـــهود الواقعة واستجوبت المتهم 
الخـــاص  بالتصويـــر  وواجهتـــه 

للمحاكمـــة  بالواقعـــة وتـــم إحالتـــه 
أول  محكمـــة  فقضـــت  الجنائيـــة 
درجـــة بإدانتـــه ومعاقبتـــه بالحبس 
لمـــدة ثالثة أشـــهر عن جميـــع التهم 

المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه باالســـتئناف 
علـــى هذا الحكم فقضـــت المحكمة 
االستئنافية بإلغاء الحكم والقضاء 

ببراءته مما أسند إليه.
بالتمييـــز  العامـــة  النيابـــة  فطعنـــت 
لألســـباب القانونيـــة التـــي ســـاقتها 
فأصـــدرت محكمة التمييـــز حكمها 
المتقـــدم بقبول طعن النيابة العامة 
فيـــه  المطعـــون  الحكـــم  وبنقـــض 
وإعادة القضيـــة إلى المحكمة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.

إعادة تشكيل “أمناء الملكية لألعمال اإلنسانية”

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن األمراض المهنية

إلغاء حكم ببراءة متهم في واقعة قتل خطأ

البحرين تدعم الجهود العربية لمواجهة تحديات أسواق العمل
بناء رؤى مشتركة بشأن القضايا العمالية... حميدان:

ترأس وزير العمل جميل حميدان، أمس 
األحـــد، وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك 
لمؤتمـــر  الــــ)48(  الـــدورة  أعمـــال  فـــي 
العمـــل العربي، الـــذي يعقد فـــي القاهرة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خالل 
الفترة من 26-18 سبتمبر الجاري، وذلك 
تحـــت رعايـــة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
العربية، عبد الفتاح السيســـي، وبحضور 
وزراء العمل الى جانب رؤساء منظمات 
االتحـــادات  وممثلـــي  العمـــل  أصحـــاب 

والنقابات العمالية في الدول العربية. 
ويتضمـــن وفد مملكة البحرين، برئاســـة 
وزير العمـــل، من ممثلين عـــن الحكومة 
وأصحـــاب العمل )غرفة تجارة وصناعة 
العـــام  )االتحـــاد  والعمـــال  البحريـــن(، 
واالتحـــاد  البحريـــن،  عمـــال  لنقابـــات 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن(، حيـــث 

تبحث الدورة الحاليـــة للمؤتمر القضايا 
المرتبطـــة بمجـــاالت العمـــل فـــي العالـــم 
العربي سعًيا إلى وضع األهداف والرؤى 
المشـــتركة بشـــأنها، وكذلك رسم المسار 

العمـــل  منظمـــة  لعمـــل  االســـتراتيجي 
العربية. 

ومن أبرز الملفات التي يناقشها المؤتمر 
فـــي دورته الحالية، تقريـــر المدير العام 

لمنظمـــة العمـــل العربيـــة، وموضوعـــات 
وقضايـــا  الرقمـــي  “االقتصـــاد  منهـــا 
االصطناعـــي  و”الـــذكاء  التشـــغيل”، 
وأنماط العمل الجديدة”، وتقرير بشـــأن 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  “رقمنـــة 

وحوكمتها”.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
حميـــدان أن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن 
في المؤتمر تأتي تأكيًدا الســـتمرار دعم 
حكومة مملكة البحرين للتعاون العربي 
التحديـــات  بهـــدف مواجهـــة  المشـــترك 
التـــي تواجـــه أســـواق العمـــل العربيـــة، 
حيـــث يعد هـــذا التجمع فرصة مناســـبة 
لتبـــادل التجـــارب والمبـــادرات العمالية 
الرائـــدة المطبقـــة فـــي الـــدول األعضاء، 
واالســـتفادة منهـــا بمـــا يخـــدم ويطـــور 
أنظمة أســـواق العمل ومجاالت التنمية 

في العالم العربي.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان مترئسا وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي الـ 48 في القاهرة

تحقيق التوازن في عالقة أطراف اإلنتاج الثالثة بمقدمة أولويات “الغرفة”
خالل مشاركته في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي... ناس:

ناس: نعمل على تأهيل الكوادر العمالية لمواكبة تطورات مستقبل سوق العمل التكنولوجية
ناس: متغيرات المرحلة االقتصادية طورت من آليات العمل المشتركة بين أطراف اإلنتاج الثالثة لتخطي التأثيرات السلبية على عجلة النمو

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس أن 
تحقيـــق التوازن في العالقة بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة 
في مقدمة أولويات عمل مجلس إدارة الغرفة فى دورتها 
الثالثين، مشـــيرا إلى أن العمل مستمر فى تكثيف برامج 
التدريب والتأهيل للكوادر التشغيلية العاملة فى القطاع 
الخاص، بما يرفد منشآتها بكفاءات فاعلة ومؤثرة قادرة 
علـــى تولي الوظائف القيادية بجانب إتاحة المجال أمام 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية في 
تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل مساندتهم 
نحـــو زيـــادة ونمو المعـــدالت اإلنتاجيـــة دون معوقات أو 

صعوبات تحول دون تحقيق األهداف المنشودة.
ولفـــت على هامش مشـــاركته فى فعاليات الـــدورة الـ 48 
لمؤتمـــر العمل العربي التـــي تنظمها منظمة العمل العربية 
في مصر بمشـــاركة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من 
منظمات أصحاب العمل واالتحادات العمالية في 21 دولة 
عربيـــة، وممثلـــي األمانة العامـــة لجامعة الـــدول العربية، 
متطلبـــات  أن  والدوليـــة،  العربيـــة  المنظمـــات  وممثلـــي 
ومتغيـــرات المرحلة االقتصادية التي شـــاهدتها الســـاحة 
الدولية فرضت على آليات العمل المشـــتركة بين أطراف 
اإلنتـــاج الثـــالث ضـــرورة مواصلـــة الســـعي نحـــو تخطي 
التأثيـــرات الســـلبية على عجلـــة النمو من خـــالل تحديد 
أولويـــات العمـــل للنهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي، موضحا 
أن الغرفـــة أسســـت ألرضية مشـــتركة مع جميـــع أطراف 

العمـــل تنعكس على تحســـين مســـتوى اإلنتاجيـــة، فضالً 
عن تهيئة البيئــــة المواتيــــة لمواكبة الحركة التنموية فى 
المجاالت االســـتثمارية والصناعيـــة والتجارية.  وأوضح 
ناس أن الغرفة أرتأت فى ظل مواجهة تنامي التطورات 
والتحـــوالت الرقميـــة أهميـــة النهـــوض بالقطـــاع العمالي 
بمـــا يتماشـــى مـــع إمكانـــات االقتصـــاد الرقمـــي، ودفعت 
بالعديـــد من المبادرات الهادفة إلـــى اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية التي تســـتهدف تعزيز قدرة العمال على مواجهة 
الصعوبات والتطورات الطارئة فى بيئة األعمال من أجل 
ضمان اســـتيعابهم للمحتوى الرقمـــي والخدمات الرقمية 
واالرتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تسهم فى 
تكيفهـــم مع التطورات الراهنة، مشـــددا على أن البحرين 
تمكنـــت مـــن تفـــادي حـــدوث أي خلـــل فـــى ســـوق العمل 
نتيجة التحوالت الرقمية على رغم من تقدمها الملحوظ 
فـــى هذا الشـــأن وذلك بفضل آليات التنســـيق المشـــتركة 
والتكامل بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة “الحكومة، العمال، 
وأصحاب العمل” بما انعكس على خفض معدالت البطالة 

إلى نسب مرضية.
القضايا العمالية تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، وقال 
رئيـــس الغرفـــة إن القضايا العمالية فـــى البحرين تحظى 
باهتمام بالغ من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأن الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، تنظر إليها كخيار استراتيجي 
من شـــأنه تحقيـــق األهـــداف التنموية وتنويـــع االقتصاد 
الوطنـــي، مبينـــا أن البحريـــن تمتلـــك منظومـــة متكاملـــة 
لحمايـــة حقـــوق العمـــال وتحقيـــق االســـتقرار الوظيفـــي 
مـــن خالل البنى التشـــريعية والضمانـــات الحقوقية لهذه 
الدوليـــة  الحقوقيـــة  المعاييـــر  مـــع  بالتوافـــق  الشـــريحة 
واالتفاقيـــات العمالية مـــن بينها اتفاقيـــات منظمة العمل 
الدوليـــة، بما يضمـــن حقوق العمال ويهيـــئ لهم الظروف 

لبيئة عمل آمنة تكفل السالمة والصحة المهنية.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة 
العمل العربية سونيا جناحي، أن دخول التكنولوجيا في 
عمليات اإلنتاج أدى إلى حدوث الكثير من التغيرات في 
عالـــم األعمال وبنية المشـــروعات الصناعيـــة والتجارية، 
بمـــا يتطلب وضع سياســـات متوافقة مـــع تلك التطورات 
المشهودة فى بيئة القطاعات االقتصادية تحقق مصالح 
جميـــع األطـــراف االنتاجيـــة وتضمـــن اســـتمرارية الفئات 
العماليـــة كشـــريك رئيســـي ومؤثـــر فـــى عمليـــة التنميـــة 
االقتصاديـــة، الفتـــًة إلـــى أن المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة 
حققـــت حضـــورا فاعال فـــي القطاعـــات االقتصادية التى 
شـــهدت تحوالت رقمية مباشرة، وأصبحت قيمة مضافة 
فـــي مســـيرة التحـــول الرقمـــي المســـتدام التـــى تنتهجها 

مملكة البحرين فى كافة مؤسساتها.

رئيس “األعلى للصحة” يفتتح العيادة الطبية لنزالء “اإلصالح والتأهيل”
توفير أفضل الخدمات الصحية للمحكومين

فـــي إطـــار مواصلـــة الجهـــود لتوفيـــر 
الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  أفضـــل 
والوقائيـــة والعالجيـــة الالزمـــة لنزالء 
افتتـــح  والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة  ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة بنت 
الســـيد جـــواد حســـن ، صبـــاح أمـــس، 
العيادة الطبيـــة لصالح تقديم خدمات 
الرعاية الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
الطبيـــة  العيـــادة  افتتـــاح  ويأتـــي 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الخاضعـــة 
 ، متكاملـــة  صحيـــة  خدمـــات  وتقـــدم 
الرعايـــة  تقديـــم  إطـــار مواصلـــة  فـــي 
الصحيـــة الشـــاملة علـــى مدار الســـاعة 
وبأعلى مســـتويات الجـــودة والكفاءة 
علـــى  الحفـــاظ  يضمـــن  بمـــا  للنـــزالء 
صحتهم وســـالمتهم العامة. وســـتقوم 
المستشـــفيات الحكوميـــة بالعمل على 
 ، الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

حســـب المعايير الدوليـــة ، حيث اعتبر 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
محمـــد  أحمـــد  الدكتـــور  الحكوميـــة 
النقلـــة النوعيـــة  ، أن هـــذه  األنصـــاري 
فـــي تقديم الخدمات ، ســـتؤمن خدمة 
صحيـــة في جميع التخصصات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مراكز الرعايـــة الصحية 

األولية وخدمات الصحة النفسية.
وتـــم خـــالل االفتتـــاح ، االطـــالع على 
للعيـــادة  التابعـــة  الصحيـــة  المرافـــق 
اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد  ومناقشـــة   ،

المتعلقـــة بتحويل الخدمـــات الصحية 
مملكـــة  وأن  خاصـــة    ، والعالجيـــة 
البحريـــن  تبوأت مراكـــز متقدمة على 
صعيـــد توفيرهـــا للعديـــد مـــن الخطط 
والبرامج والمشـــاريع التـــي تهدف إلى 
ضمان حقوق النـــزالء وحصولهم على 
كافة الخدمـــات الصحية واالجتماعية 
بجانـــب معاييـــر الســـالمة التـــي يتـــم 
تطبيقيهـــا بمعاييـــر دوليـــة ، فـــي إطار 
تعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون 

وترسيخ مباديء حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الصحة
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سونيا جناحي: وضع 
سياسات متوافقة مع 

التحوالت الرقمية للقطاعات 
االقتصادية ضرورة لضمان 
استمرارية القطاع العمالي

ناس: غرفة البحرين 
أسست ألرضية مشتركة 
مع جميع أطراف العمل 

تنعكس على تحسين 
مستوى اإلنتاجية

جناحي: المرأة البحرينية 
أثبتت قدرتها على مواكبة 

التحوالت االقتصادية 
الرقمية وحجز موقعها 

في تلك المجاالت

ناس: حرصنا على إطالق 
مبادرات تدريبية تستهدف 
تعزيز قدرة “العمال” على 

التكيف مع التطورات 
الرقمية فى مجتمع األعمال

الشيخ محمد بن عبدالله

أمين عبدالله

 جميلة السلمان

 عائشة زمان

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، يقام 
غـــدا الثالثـــاء المؤتمـــر الصحافـــي 
الخـــاص بمؤتمـــر األورام والرعايـــة 
التلطيفيـــة الذي تســـتضيفه مملكة 
نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  البحريـــن 
المؤتمـــر  وســـيقام   .2022 المقبـــل 
الصحافـــي فـــي قاعـــة أوال بفندق 
الخليج عند الساعة 10:30 صباحا، 
حيـــث ســـيتحدث فـــي المؤتمر كل 
من جميلـــة الســـلمان الرئيس العام 
بالمستشـــفيات  الطبيـــة  للخدمـــات 
الحكوميـــة وعائشـــة زمـــان رئيـــس 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
وسيشـــهد المؤتمـــر الصحافـــي غدا 
الكشف عن جميع تفاصيل المؤتمر 
الذيـــن  والمتحدثيـــن  والخبـــراء 
سيشـــاركون فـــي المؤتمـــر، إضافة 

إلى الكشـــف عـــن المحـــاور العلمية 
والعمليـــة التي سيشـــهدها المؤتمر 
المهـــم الذي سيســـلط الضـــوء على 

األورام والرعاية التلطيفية.
اللجنـــة  أن  عبـــدهللا  أميـــن  وأكـــد 
المنظمـــة للمؤتمـــر وجهـــت الدعوة 
المحليـــة  اإلعـــالم  لجميـــع وســـائل 
أنبـــاء  ووكالـــة  البحريـــن  وقنـــاة 
البحريـــن لتغطيـــة وقائـــق المؤتمـــر 
المؤتمـــر  أن  وأوضـــح  الصحافـــي. 
جميـــع  عـــن  سيكشـــف  الصحافـــي 
األورام  بمؤتمـــر  المتعلقـــة  البنـــود 
والرعايـــة التلطيفيـــة، حيث عملت 
اللجنـــة المنظمة علـــى االنتهاء من 
جميـــع التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر 
لوســـائل  عنهـــا  الكشـــف  وســـيتم 
اإلعـــالم، مبينـــا أن المؤتمـــر يعتبـــر 
مـــن المؤتمرات الطبية المهمة التي 

تقام على أرض المملكة.

مؤتمر صحافي لمناقشة تفاصيل 
“مؤتمر األورام الرعاية التلطيفية”
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تمكن المحامي باسم الصفاف من كسب حكم 
بعد  أجنبية  طبيبة  موكلته  لصالح  الــبــراءة 
الدفاع عنها أمام المحكمة في شكاوى جنائية 
والحصول  قبل مستشفى خاص  من  مقدمة 
على كل الحقوق العمالية المسلوبة للدكتورة، 
المستشفى  قبل  مــن  استغاللها  تــم  أن  بعد 
العمالية  حقوقها  تسليمها  دون  وتسريحها 
بإلزام  المحكمة  حكمت  حيث  عليها،  المتفق 
المستشفى أن يؤدي للمدعية مبلغ 6153.333 
دينار مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 1150 دينار 
نهاية  شهادة  وتقديم  السنوية  اإلجــازة  بدل 

الخدمة وجواز السفر.
وبحسب المحامي باسم الصفاف، أن الطبيبة 
دون  خــاص  مستشفى  فــي  عملت  األجنبية 
تسليمها حقوقها المتفق عليها، حيث عمدت 
إلى تقديم شكاوى جنائية  المستشفى  إدارة 
ودفعها  ترهيبها  بغرض  الطبيبة  على  كيدية 
إلى التنازل عن حقوقها العمالية وبعد الدفاع 
وحقوقها  ــراءة  ــب ال حكم  على  حصلت  عنها 

المسلوبة.
المدعية  أن  إلـــى  القضية  حيثيات  وتــعــود 
المتأخرة  األجــور  فيها  تطلب  دعــوى  أقامت 
مع  ديــنــار   100 مبلغ  أجــر شهر  فــي  ــفــرق  وال
التأخير في سداد األجــر، بدل  التعويض عن 
اإلجــــازة الــســنــويــة، مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة، 
العلمية،  ــشــهــادات  وال الــســفــر  ــواز  اســتــالم جـ

العمل  عن  التعويض  الخدمة،  نهاية  شهادة 
نسبة  الرسمية،  واإلجـــازات  العطل  أيــام  في 

عمولة عن 4 شهور عمل.
بالعمل في  التحقت  المدعية “طبيبة”  وكانت 
في  جلدية  أخصائية  بوظيفة   2013 الــعــام 
العمل  إصــدار تصريح  وتــم  مستشفى خــاص 
دينار،   1200 قــدره  شهري  براتب   2014 في 
وتمت زيادته في العام 2020 إلى 1300 دينار، 
سنة  أواخر  في  باستقالتها  الطبيبة  وتقدمت 
لها في  يــوم عمل  آخــر  أن يكون  2020، على 
الطبيبة  أن  إال   ،2020 العام  أكتوبر من  نهاية 
مستحقاتها  عــلــى  حــصــولــهــا  بــعــدم  تــفــاجــأت 
إلقامة  بالطبيبة  حــدا  الـــذي  األمـــر  العمالية، 

دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

أمــام  بالجلسات  الــدعــوى  تــداولــت  وحيث 
وكــيــلــة  ــدمـــت  وقـ الـــدعـــوى  إدارة  قـــاضـــي 
ت فيها  الــمــدعــى عــلــيــه مــذكــرة بــالــرد أقــــرَّ
2020 وحيازة  أكتوبر  نهاية  العمل  بانتهاء 

وأن  المدعية  سفر  جــواز  عليه  المدعى 
راتب المدعية لم يتم زيادته بل كانت 

مــحــدودة  لفترة  تشجيعية  مكافأة 
مؤقتة لمدة 3 شهور، وبرفض طلب 
المدعية  استحقاق  لعدم  العمولة 
لرصيد  واستحقاقها  عمولة  ألي 
اإلجازة وعدم ممانعة المستشفى 
وعدم  الخبرة  شهادة  تسليم  في 
للمدعية  علمية  شــهــادات  وجــود 
“الطبيبة” في حيازة المدعى عليه 
وعدم استحقاقها لبدل العمل في 

اإلجازات الرسمية والعطل، كما تم 
تقديم عقد عمل براتب 600 دينار.

عالقة  الصفاف  باسم  المحامي  وأثبت 
ــيــن الــطــبــيــبــة والـــمـــدعـــى عليه  ــعــمــل ب ال

“المستشفى” من عقد عمل وتصريح العمل 
براتب 1200 دينار، مع االلتفات عما ورد عن 
 1300 المدعية  راتــب  أن  المستشفى  وكيل 
المقبول  الدليل  تقديم  يتم  لم  حيث  ديــنــار، 
قانونًا على ذلك، وُجّل ما تم تقديمه هو كشف 
 1287 حساب مصرفي يبين فيه إيداع مبلغ 
دينار بحساب المدعية كأجرها عن 3 أشهر من 
عام 2020، وتم إثبات عالقة العمل من خالل 
مصرفية  بحوالة  ديــنــار   1188 مبلغ  تسديد 
من  المقدم  الحساب  كشف  من  الثابت  وفــق 

المدعية. 
وأقـــــــــــــــــــــرت 

عليه  المدعى  وكيلة 
ــمــدعــيــة في  ــواز ســفــر ال ــ ــود جـ ــوجـ بـ

حكمت  األسباب  ولهذه  عليه  المدعى  حيازة 
المحكمة بإلزام المدعى عليه “المستشفى” بأن 

للمدعية  يؤدي 
 6153.333 مــبــلــغ 
الخدمة  نهاية  مكافأة  ديــنــار 
السنوية  اإلجــــازة  بـــدل  ديــنــار   1150 ومــبــلــغ 
جواز  وتسليم  الخدمة  نهاية  شهادة  وتقديم 

سفر المدعية.

المحامي باسم الصفاف 
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال تعيدوا ترشيح أنفسكم
تســـتوقفني العبارة التي يرددها النواب السابقون الذين يعتزمون 
الترشـــح نيابيا، وهـــي “المجلس بحاجة ألعضاء بقدر المســـؤولية 
الوطنيـــة في تمثيل المواطنين”، وكأن المواطن لم يعش التجربة 
معهـــم عـــن كثـــب، بـــل وألـــم بأمورهـــم الدقيقـــة والمهمـــة خـــال 
تواجدهم في المجلس، وليت هؤالء يعلمون أنهم بعيدون بمقدار 
مئـــة وثمانيـــن درجة عن الواقع وأوســـاط النـــاس ولن يصوت لهم 
أي أحـــد مهمـــا فعلـــوا وطـــوروا مـــن منظومـــة اســـتقطاب الناخب 

والتحدث عن المسائل المهمة المتعلقة بمصلحته.
لقد اكتشـــف المواطن عبر الوقائع الملموسة فشلكم وتدني الخط 
البيانـــي لعملكـــم في المجلس قبل 2018، والمســـألة ال تحتاج إلى 
تحليل وتفســـير، فمنكم من كان يمثل جمعية إسامية وقواعدها 
الثابتة وهي العمل لمصلحتها على حساب مصلحة الجميع، فرفع 
صوتـــه وعا رأيه وكان مناضا ومدافعا عن خط جمعيته وعارفا 
بأصول اللعبة، ثم يأتي اليوم وفي لحظات مكاشفة ليقول سأعيد 
ترشـــيح نفســـي مســـتقا ألنه لم يعد قـــادرا على التحمـــل والصبر 

وبمقدوره الدخول في المجلس من جديد واالستمرار في العطاء. 
ومنكم من كان مستقا وحاول بشكل جاد اختيار وانتقاء مفرداته 
للتغطية على فشـــله في المجلـــس، ومع ذلك عرفه الناس وعرفوا 
إبداعه المســـرحي، ثم يأتي اليوم ليخوض جبهات متعددة وبأنه 
من ذوي المواهب الشامخة وأكثر من ذلك، ومفتاح حلول مشاكل 

المواطن في يده.
هـــذا النوع مـــن األفام لن ينجح، صدقوني وال تحرجوا أنفســـكم 
وتعيدوا رســـم وجوهكم على كراســـات الناخب، لـــن نقول أعطوا 
فرصـــة لغيركم، لكننا نقـــول.. المواطن يعرفكـــم وانتهى األمر كله 
ولـــن تنفعكـــم الموعظـــة األخاقيـــة الطنانـــة التي ســـتلقونها على 
النـــاس هذه األيام من خال وســـائل اإلعـــام، واألمر الذي يحتاج 
منـــا إلى تأمل دائم.. ما هي المعلومات القيمة التي تحتفظون بها 
حتـــى اآلن والمخطوطـــة األصليـــة لقصة تغييركم كل شـــيء من 
قوانيـــن ومقترحات لـــم يفعلها غيركم.. ما الذي ســـيتغير بكم في 

المجلس القادم ونوعية اإليقاع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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استراتيجية عاجلة لذوي الهمم
في األســـبوع الفائت شهدت مملكة البحرين عقد مؤتمر ومعرض دولي يدور 
حـــول فئـــة ذوي الحاجـــات الخاصـــة أو ذوي الهمـــم، والذي يلفـــت االنتباه أّن 
األوراق المقدمـــة تضمنـــت موضوعـــات فـــي غايـــة األهمية تعانـــي منها هذه 
الفئـــة، أبرزها احتضـــان ذوي الهمم في بيئة العمل، إضافة إلى أهمية دمجهم 
فـــي العملية التعليميـــة، والدور الذي يجب أن تنهض بـــه الجمعيات والمراكز 
الخاصـــة فـــي دعم ذوي الهمـــم. القائمون علـــى هذا المؤتمر حرصـــوا على أن 
يســـاهم أبطال مـــن ذوي الهمم في جلســـات المؤتمر ممن اســـتطاعوا التغلب 
علـــى إعاقتهـــم وقهرها كاألســـتاذ عصام األميـــر وأيمن الحـــدي والبطلة روان 

السعد. 
ورغم ما أنجزته الدولة من مراكز التأهيل على مدى الســـنوات الماضية لكن 
هناك تســـاؤل لدى األهالي.. لماذا يبقى ذوو الهمم با اســـتراتيجية؟ غير مرة 
نبهنا إلى ضرورة وضع االستراتيجية والمجلس النيابّي تقدم بمقترح وتمت 
مناقشـــته لكـــن المؤســـف أنه لم يقر حتـــى اللحظة، وهذا يعنـــي أّن هذه الفئة 
وأهاليهـــم تنقصهم الخدمـــات العاجلة وبالتالي فإنهم يعيشـــون معاناة ال حد 
لهـــا جـــراء هذا التســـويف في اإلقـــرار. إّن أعـــداد األفراد مـــن ذوي اإلعاقة أو 
االحتياجات الخاصة طبقا إلحصائية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية بلغ أكثر من سبعة عشر ألف شخص.
ويهمنـــا التذكيـــر هنا بـــأّن توظيف هذه الفئـــة ال يزال محـــدودا ويقتصر على 
أفـــراد دون أن يشـــمل آخريـــن، ونذكر بـــأّن مقترحا آخر نيابيـــا كان قد طالب 
بتوظيـــف ما نســـبته 2 % ومنح أمهـــات ذوي اإلعاقة ســـاعة للراحة، لكن كل 
هذه المقترحات لم تأخذ طريقها للتنفيذ وهذا يعني أّن ذوي الهمم وأهاليهم 

يتكبدون عناء كبيرا يفوق طاقتهم. 
وال تفوتنـــا هنـــا اإلشـــادة بمـــا حرصت عليـــه الجمعيـــة األهلية لدعـــم التعليم 
والتدريب منظمة المؤتمر باإلشارة إلى أّن هناك الكثير من المؤسسات المالية 
واالقتصادية ورجال األعمال والتجار وفاعلي الخير على استعداد لتخصيص 
مبالـــغ مـــن أجل تمويل العديد من المشـــاريع لتدريب الطلبة ومســـاعدة أبناء 
األســـر المحتاجة من خال المشـــاريع المختلفة. ويبقى القول إّن المؤمل من 
مؤتمـــر ذوي الهمم أن يوفر الفرص لتبـــادل الخبرات وأن يتحول إلى برنامج 

عمل وتقديم مساعدات فعلية لذوي الهمم وأولياء أمورهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ثقافة الرفق بالحيوان
عـــن أبـــي هريرة رضي هللا عنه قال، عن الرســـول صلى هللا عليه وســـلم: 
“بينما رجل يمشـــي فاشـــتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج 
فـــإذا هـــو بكلب يلهـــث، يأكل الثرى من شـــدة العطـــش، قال: لقـــد بلغ هذا 
الكلـــب مثـــل الـــذي بلـــغ بي، فمأل خفـــه، ثم أمســـكه بفيه ثم رقى، فســـقى 
الكلـــب، فشـــكر هللا له”. قـــرأت خبًرا جديرا باالهتمام فـــي إحدى الصحف 
المحليـــة عـــن عدد مـــن المواطنين فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية قاموا 
بوضع مواســـير للمياه في األعمدة الكهربائية وتم ملؤها بالطعام للقطط 

والكاب.
قـــد يقـــول البعـــض إن هذا ليـــس جديـــدا، لكنني أعتقـــد أن هـــذه الثقافة 
مفقـــودة عندنـــا وأقصد هنا فـــي العالم العربـــي، وهذه المبـــادرة يجب أن 
يشكروا عليها بل يجب تقديم الدعم الازم لهم لنشر هذه األعمال النبيلة 
التـــي ذكـــرت في القرآن الكريم واألحاديث النبوية. ال شـــك أن الكثير منا 
يقـــوم بأعمـــال إنســـانية مشـــابهة ويخصص مـــا تبقى من فضـــات األكل 
إلطعـــام الطيور، لكن ليـــس بالطريقة الصحيحـــة أو الحضارية، بل تفتقد 
إلى الشروط الصحية. كنت في زيارة إلحدى الدول مؤخرا، ولفت نظري 
أن هـــذه المهمـــة أو المســـؤولية أوكلـــت إلـــى بلديـــة المدينة، وهـــذا القرار 
أعتبـــره صائًبـــا ألنه ســـيكون أكثر فاعليـــة وتنظيًما، فجميـــع األعمال وإن 
كانت صحيحة إال أنها يجب أن تحكمها قوانين وأنظمة لضمان نجاحها.
الجميع يعلم أن الرفق بالحيوانات من أســـمى أهداف اإلنســـان، فهو يعّبر 
عن مدى أخاق اإلنسان ومدى تقّيده بالقواعد اإلنسانية، ويشتمل الرفق 
بالحيـــوان رعايتـــه وحمايته وإطعامـــه، وبالدرجة األولى عـــدم إيذائه أو 

ضربه، وهذه األفكار والثقافة علينا تلقينها للصغار قبل الكبار.
إّن أهمية الرفق بالحيوانات يتجلى بشكل واضح بوصية الرسول - صلى 
هللا عليـــه وســـلم - الـــذي أمرنا بعـــدم تعريضها لـــألذى ومعاملتهـــا بأفضل 

طريقة، وألّن في حمايتها جزاء كبيرا من عند هللا تعالى.
ومثل أي شـــيء آخر فإن نشـــر ثقافـــة الرفق بالحيوان يحتـــاج إلى حملة 
توعويـــة شـــاملة ومســـتمرة مـــن األهـــل والمدرســـة ووســـائل اإلعام من 
تلفزيـــون وإذاعـــة وصحـــف ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي والجمعيات 

األهلية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة هي الكلمـــة التي أبدأ بهـــا مقالي هذا، 
فالســـعودية وطـــن فـــي قلـــب كل بحرينـــي وبيت لـــكل العرب والمســـلمين، 
فهاهـــي المملكـــة تمضي إلى األمام بخطى ثابتـــة وواثقة تحت قيادة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز حفظـــه هللا، وولي عهده 
األمين صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان حفظه هللا، منطلقة 
مـــن رؤيتهـــا الوطنية الطموحة التي رســـمت مامحها قيـــادة عظيمة، تعمل 
علـــى تحقيـــق مفاهيمهـــا ومعانيها األساســـية داخـــل وخارج الدولـــة إلنجاز 

التطلعات المستقبلية بعزيمة شعبها الوفي.
وتستعد المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحتفل بعد أيام قليلة وتحديدًا 
يوم 23 ســـبتمبر المقبل بيومها الوطنـــي، والذي يعكس مدى فرحة وتفاعل 
وتاحم الشعب السعودي بقيادته الرشيدة، لتستمر مسيرة التقدم والتطور 

والنماء واالزدهار في تحقيق المزيد من األهداف التنموية الشاملة.
وفي غمرة هذه الفرحة العظيمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا 
جميعًا، فإننا حريصون على مشـــاركة أشقائنا في المملكة العربية السعودية 
االحتفال باليوم الوطني السعودي، لما تحمله هذه المناسبة الغالية والعزيزة 

مـــن مكانـــة في قلوب كل البحرينيين، وهي مناســـبة محفـــورة في وجداننا 
وذاكرتنا.

وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا أن نستذكر مواقف المملكة العربية 
الســـعودية الثابتـــة والقويـــة والراســـخة تجـــاه مملكـــة البحريـــن، والروابط 
المتينـــة والمتجذرة التي تربط الشـــعبين الشـــقيقين البحريني والســـعودي، 
والعاقـــة المتميـــزة بين القيادتيـــن الحكيمتين صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك الباد المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، وأخيه خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا.
وتعـــد العاقات البحرينية الســـعودية نموذجًا متميـــزًا ومثاالً فريدًا للتكامل 
االستراتيجي في كل المجاالت، وتزداد قوة وثباتًا مع مرور السنوات، وهي 
عاقـــات تاريخية متجذرة وراســـخة تجســـد فـــي معانيها الرؤيـــة المتبادلة 
للقيادتين الحكيمتين. وفي الختام نكرر أجزل معاني الفرح والبهجة باليوم 
الوطنـــي للشـــقيقة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، داعيـــن هللا أن يديم األمن 

واألمان والتقدم واالزدهار على السعودية وأن يحفظ قيادتها وشعبها.

د. خالد زايد

السعودية وطن في قلب كل بحريني

تمتلـــك المـــدن القديمة فـــي البحريـــن الكثير مـــن مقومات الحيـــاة الكريمة 
مـــن خدمـــات ومرافـــق، حيث تتوفـــر فيهـــا المدارس لـــكل الفئـــات العمرية، 
والمســـاجد، وريـــاض األطفال، والمراكز الصحيـــة، والمحات التجارية، لكن 
المشـــكلة اليوم تكمـــن في الهجرة من هـــذه المدن القديمـــة لمناطق حديثة 
ليســـت بها خدمات، ما ترتبت عليه الحاجة لانتقال بين المناطق للوصول 
لهـــذه الخدمات فـــي المدن القديمة، ما فاقم أزمـــة االختناقات المرورية مع 

افتتاح المدارس.
وكخطـــوة أولـــى: يجـــب النظـــر فـــي توظيـــف أدوات البحث العلمـــي - مثل 
دراسات علم االجتماع - إليجاد السبل الكفيلة بكبح جماح هجرة المواطنين 
مـــن هـــذه المدن القديمة، بدالً من العمالة الوافدة من العزاب وغيرهم الذين 
تتضاعـــف أعدادهـــم يومًا بعد يوم على حســـاب المواطنيـــن، فالمواطن هو 
ثـــروة الوطـــن وهـــو هـــدف التنميـــة المســـتدامة، وإن إهمال ظاهرة انتشـــار 
العمالة الوافدة من العزاب في المدن القديمة مثل مدينة عيسى التي أنفق 
عليها بسخاء من الدولة – وال يزال اإلنفاق مستمًرا - يعد هدًرا كبيًرا للموارد، 
أضف إلى ذلك العديد من الســـلبيات األخرى الناتجة عن بعد الخدمات عن 

مســـاكن المواطنين، ما ينشـــأ عنه اضطرار إلنفاق مبالـــغ كبيرة على الوقود، 
وصيانة الســـيارات، وتغييرها بعد فترات زمنية قليلة، بفعل استهاك العمر 
االفتراضـــي لهـــا جـــراء ذلـــك، ما يوقعهـــم تحت ضغـــوط مالية كبيـــرة تهدد 
اســـتقرارهم المالي، إضافة إلى زحام أكبر ناتج عن ذلك على شـــبكة الطرق 
المزدحمة أصًا، الســـيما مع فتح مختلف أنواع التأشـــيرات للعمالة الوافدة 
والزوار، وإنشـــاء الكثير من خدمات التوصيل التي تحتاج إلى االســـتخدام 
الكثيـــف لشـــبكة الطـــرق، مـــا يمثـــل عقبة أمـــام االقتصـــاد والتنميـــة وعجلة 
التطويـــر، وال ننســـى التلوث الذي ينتج عـــن كل ذلك، وتبعاته الصحية التي 

ستستنزف موازنة الدولة أيضا في القطاع الصحي.
ال يمكننـــا اليـــوم الوقـــوف مكتوفـــي األيـــدي جـــراء مصـــادرة الوافدين هذه 
المـــدن المجهزة بكل هذه الخدمـــات، نتيجة إهمال وضعها القائم، فالواجب 
عمل كل ما يلزم الســـتقطاب وإرجاع المواطنين للسكن فيها، وجعلها واحة 
صحيـــة آمنة ألبنـــاء الوطن، كما كانت عند بدايتها األولـــى، فمن المحزن أن 
نخســـر هـــذه المدن بالتنازل عـــن كل هذه االســـتثمارات العظيمة التي بذلت 

للموطنين.
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