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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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الــــبــــابــــا  قـــــــداســـــــة   وصـــــــــف 
زيارته  الفاتيكان  بابا  فرنسيس 
لدعوٍة  تلبية  البحرين  لمملكة 
ــاحـــب الــجــاللــة  ــرة صـ مــــن حـــضـ
ــــن عـــيـــســـى آل  ــمـــلـــك حـــمـــد بـ الـ
ــبـــالد الــمــعــظــم  خــلــيــفــة مــلــك الـ
ــاء« حـــيـــث جــعــلــتــه  ــقــ بــــ»رحـــلـــة لــ
ــٍة ذات  ــ »يــتــعــرف أكـــثـــر عــلــى دولــ

ثقافٍة منفتحة«.
وتــــــــحــــــــدث قــــــــداســــــــة بــــابــــا 
الفاتيكان في تصريحات خاصة 
ــبـــاء الــبــحــريــن )بــنــا(  لــوكــالــة أنـ
عــــن انـــطـــبـــاعـــاتـــه حـــــول زيـــارتـــه 
مدة  اســتــمــرت  الــتــي  التاريخية 
أربعة أيام أجرى خاللها لقاءات 
مــــع حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــــك الــــمــــعــــظــــم بـــحـــضـــور  ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
األستاذ  األكــبــر  اإلمـــام  وفضيلة 
ــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب شيخ  الـــدكـ
األزهـــر الــشــريــف ورجـــال الدين 

من الشرق والغرب.
ــلــــى مــتــن  ــه عــ ــثــ ــديــ وفـــــــي حــ
الــطــائــرة فــي طــريــق عــودتــه من 
قداسته  قــال  البحرين،  مملكة 
لقاء  رحلة  كانت  »لقد  لـــ)بــنــا(: 
بحضارٍة منفتحٍة على الجميع. 
في بلدكم، هناك مكاٌن للجميع 
وانفتاٌح تام في الجانب الديني. 
من  الهائل  العدد  أدهشني  لقد 

الــمــســيــحــيــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ويعيشون في هذا البلد«.

ــة الــبــابــا  ــارك قـــداسـ ــ ــد شـ وقــ
خالل زيارته الجلسة الختامية 
ــلـــحـــوار  لـــمـــلـــتـــقـــى الــــبــــحــــريــــن لـ
ــل  ــن أجــ ــ ــرب مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــرق والـ ــ ــ ــشـ ــ ــ )الـ
أقيم  الذي  اإلنساني(  التعايش 
لــدن حضرة  من  سامية  برعاية 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  ــن  بــ
ــبـــالد الــمــعــظــم والــــــذي جمع  الـ
أكــثــر مــن 200 بــاحــث ديــنــي بــارز 
مــن الــشــرق والــغــرب فــي مملكة 

البحرين.
اجتماع  قداسته  حضر  كما 
مـــجـــلـــس حـــكـــمـــاء الــمــســلــمــيــن 
استثنائية  بــرئــاســة  عقد  الـــذي 
ــا  ــابـ ــة بـ ــ ــداســ ــ ــن قــ ــيــ مــــشــــتــــركــــة بــ
الفاتيكان وفضيلة اإلمام األكبر 
الطيب  أحمد  الدكتور  األســتــاذ 
شــيــخ األزهــــــر الـــشـــريـــف رئــيــس 

مجلس حكماء المسلمين.
وقال: »لقد أثار إعجابي ما 
قــيــل فــي لــقــاء مــجــلــس حكماء 
األفكار  فقد هدفت  المسلمين، 
الـــتـــي طــرحــهــا فــضــيــلــة اإلمــــام 
إلــى تعزيز  األزهـــر  األكــبــر شيخ 
ــة واحــــتــــرام  ــيـ ــدة اإلســـالمـ ــوحــ الــ
ــل طـــرحـــه  ــمــ االخـــــتـــــالفـــــات، وشــ
الـــــــوحـــــــدة مــــــع الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن 
ــان األخــــرى. هــنــاك أمـــوٌر  ــ واألديـ
نتعامل  أن  جميًعا  علينا  يجب 

أو  مسيحيين  كنا  ســـواء  معها، 
مسلمين. وأبهرني ما تم طرحه 
المسلمين  حكماء  مجلس  في 
عليها،  والحفاظ  الخليقة  عن 
ــه الــجــمــيــع،  ــٌر يــهــتــم بـ ــ ــذا أمـ ــ وهـ
ــون والـــمـــســـيـــحـــيـــون  ــمــ ــلــ ــســ ــمــ الــ

وجميع الديانات«.
وأضــاف أنه سره أن يرى أن 
وزير خارجية الفاتيكان واإلمام 
طائرٍة  في  غــادرا  لألزهر  األكبر 
إلــى مصر  البحرين  واحـــدٍة من 

في مشهد أخوي مؤثر.
كما أكد قداسة البابا أهمية 
ــًعــــا إلذابـــــة  ــوار والـــعـــمـــل مــ ــ ــحـ ــ الـ
وجهة  »مــن  قــائــاًل:  االختالفات، 
النظر اإلسالمية، لقد استمعت 
الثالث  للنقاط  انتباهي  بــُجــّل 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا اإلمــــــــام األكـــبـــر 
مندهًشا  كنُت  بل  أكدها،  والتي 
بما قاله عن الحوار بين مذاهب 
ــالم والـــحـــوار فــي اإلســـالم،  اإلســ
إلى  بل  الفروقات،  إللغاء  ليس 
فهم الطرف اآلخر وإلى العمل 

مًعا، ال ضد بعضنا البعض«.
ــــود  وجـ إن  ــتــــه  قــــداســ وقـــــــال 
في  أسهم  قد  الكنائس  مجلس 
تحقيق تقارب وحوار مسيحي-
مشيرًا  مــعــًا،  والــعــمــل  مسيحي 
والــنــقــاش بين  الـــحـــوار  أن  إلـــى 
المختصين يجب أن يتوازى مع 
جنب  إلــى  جنبًا  الجميع  عمل 
وكــإخــوٍة  وكــأصــدقــاء،  كمؤمنين 

وأخوات.
وشــــــــــــــــدد قــــــــداســــــــتــــــــه فــــي 
تــــصــــريــــحــــه لــــــوكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء 
البحرين على أهمية التمسك 
بــالــهــويــة لـــلـــدخـــول فـــي حــــواٍر 
ــان حـــــوارًا بين  ــواء كـ جــــّدي، ســ

األديان أو الحوار المسيحي.
وأوضـــــــــح: »عـــنـــدمـــا تــقــول 
مسيحي(  )أنــا  أو  مسلم(  )أنــا 
فـــهـــذه هـــي هــويــتــي ويــمــكــنــنــي 

ــا. لـــكـــن عــنــدمــا  ــهــ الـــحـــديـــث بــ
أو  مــحــددة  غير  هويتك  تــكــون 
متذبذبة فسيكون من الصعب 
أن تــخــوض فــي حـــوار ألنــه لن 
يــكــون هــنــاك أخـــذ وعــطــاء في 
الـــنـــقـــاش، لــهــذا هـــو أمــــٌر مــهــٌم 

جًدا«.
وكان البابا فرنسيس خالل 
ــه الـــتـــاريـــخـــيـــة لــمــمــلــكــة  ــ ــارتـ ــ زيـ
من  بالعديد  قام  قد  البحرين 

التي شملت  العامة  الفعاليات 
ــســــالم فــي  ــن أجـــــل الــ صــــــالًة مــ
كاتدرائية سيدة العرب، وقداًسا 
الوطني،  البحرين  اســتــاد  فــي 
مدرسة  في  الطلبة  مع  ولــقــاًء 
ــاء مع  ــقـ الــقــلــب الـــمـــقـــدس، ولـ
في  المسيحيين  الدين  رجــال 
التي  الــمــقــدس  القلب  كنيسة 
كاثوليكية  كنيسة  أقــدم  تعتبر 
في البحرين والخليج العربي.

بابا الفاتيكان: رحلتي اإلى البحرين كانت رحلة لقاء بح�ضارة منفتحة على الجميع

} بابا الفاتيكان خالل االإدالء بت�صريحاته لوكالة اأنباء البحرين.

التعاون  لتعزيز  العمل  وزارة  جــهــود  إطـــار  فــي 
فــي مــجــال الــتــوظــيــف بــمــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص، 
محمد  بــن  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
سموه  مكتب  فــي  الــعــمــل،  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة،  آل 
الــمــوارد  رئــيــس  روث سيمويمبا،  الــســيــدة  بـــالـــوزارة، 
والسيد حمد  تشارترد،  بنك ستاندرد  في  البشرية 
عــبــدالــرحــمــن بـــوجـــيـــري، رئــيــس قــســم الــحــســابــات 

الخاصة والخدمات المصرفية اإلسالمية.
ــوزارة  ــ الـ الــعــمــل ســعــي  وأكــــد ســمــو وكــيــل وزارة 
ــى زيـــــــادة تـــوظـــيـــف الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــ الــمــســتــمــر الـ
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الـــجـــاذبـــة واســتــثــمــار فــرص 
القطاع  مقدمتها  وفــي  فيها،  والتوظيف  التدريب 
بدعم  السياق  هذا  في  والمالي، مشيدًا  المصرفي 
بــنــك ســتــانــدرد تــشــارتــرد لــجــهــود الــــــوزارة فـــي هــذا 

البنك  مــع  الشراكة  بأهمية تعزيز  منوهًا  اإلطـــار، 
لتوظيف المزيد من الباحثين عن عمل من خالل 
المبادرات التي تطلقها وتنفذها الوزارة في مجالي 
التدريب والتوظيف، بما في ذلك برنامج التدريب 

على رأس العمل »فرص«.
من جهتها، رحبت السيدة سيمويمبا بالشراكة 
وأبــدت  الــمــذكــورة،  الــمــجــاالت  فــي  العمل  وزارة  مــع 
ــتـــدريـــب  ــرص الـ ــ ــدد مــــن فــ ــ ــعــــرض عــ االســــتــــعــــداد لــ
بنك  ادارة  اهتمام  الــى  الفتة  بالبنك،  والتوظيف 
ــرع الــبــحــريــن بــاســتــقــطــاب  ــرد- فــ ــارتـ ــشـ ســـتـــانـــدرد تـ
لــديــه،  الــعــمــل  بيئة  وتــعــزيــز  البحرينية  الــكــفــاءات 
على جائزة  بالحصول  الخصوص  هذا  في  منوهة 
 The Great أفضل الفروع كبيئة عمل من قبل شركة

Place to Work بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعزي�ز جه�ود ا�ض�تقطاب الكف�اءات البحرينية 
وتوظيفه�ا ف�ي القط��اع ال�م���ضرفي والمال�ي

رنا  الشيخة  الــدكــتــورة  التقت 
آل خليفة  دعــيــج  بــن  عــيــســى  بــنــت 
ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــعـ ــن الـ ــيـ األمـ
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي 
بالسيد  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  مــجــلــس 
العام  ألفريدو كونتي نائب المدير 
لدى  واألمــنــيــة  السياسية  للشؤون 
وزارة الخارجية اإليطالية والمدير 
األبيض  البحر  لمنطقة  المركزي 
المتوسط والشرق األوسط، وذلك 
لجمهورية  الرسمية  زيارتها  خالل 

إيطاليا.
وجــــــــــــــــــرى خــــــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض عالقات التعاون القائمة 
وجمهورية  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
إيطاليا الصديقة، وما تشهده من 

تــقــدٍم ونــمــاء فــي شــتــى الــمــجــاالت 
بمجاالت  يتعلق  فيما  وبــاألخــص 
منوهة  الــعــالــي،  والتعليم  الثقافة 
العالقات  بتلك  الدفع  أهمية  إلــى 
نحو آفـــاٍق أكــثــر تــطــورًا ونــمــوًا بما 
يــــصــــب فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــطـــلـــعـــات 

واألهداف المشتركة.
ــام  ــعـ ــا أعــــربــــت األمــــيــــن الـ ــمـ كـ
ــالــــي عــن  ــعــ لـــمـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
تقديرها وامتنانها للسيد ألفريدو 
وترحيبه  استقبالها  عــلــى  كــونــتــي 
ــعـــاون الــمــشــتــرك بما  ــتـ بــتــعــزيــز الـ
يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين. كما التقت نائب رئيس 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
نائب  بيديز  دي  اليساندرو  العالي 

المدير العام للشئون الدبلوماسية 
الــخــارجــيــة  وزارة  لـــدى  والــثــقــافــيــة 
اإليــطــالــيــة، وذلــــك خـــالل زيــارتــهــا 

الرسمية لجمهورية إيطاليا.
وخالل اللقاء تناول الطرفان 
ــددا مـــن الــمــواضــيــع الــمــشــتــركــة،  عــ
رنا  الشيخة  الدكتورة  أشــارت  حيث 
بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج إلــــى عمق 
مملكة  بــيــن  الــثــنــائــيــة  ــات  ــعـــالقـ الـ
ــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة إيــطــالــيــا  ــبـــحـ الـ
البلدين  بين  المشتركة  والــروابــط 
ــا عــلــى  ــهــــمــ ــيــــن، وحــــرصــ ــقــ الــــصــــديــ
وتنميته  الــثــنــائــي  الــتــعــاون  تــعــزيــز 
كالسياسة  المجاالت  مختلف  في 
بما  والتعليم،  والثقافة  واالقتصاد 

يواكب التطورات المستجدة.

الأمين الع�ام للتعل�يم ال�ع�الي تبحث مع م�ضوؤولين
العال�ي التعلي�م  مج�الت  ف�ي  التع�اون  اإيطاليي�ن 

�ضكر  ب��رق��ي��ة  ي��ت��ل��ق��ى  ال��م��ل��ك 
ج��واب��ي��ة م���ن خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
أخيه  من  جوابية  شكر  برقية  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
آل  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
وذلــك  الشقيقة،  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  عــاهــل  ســعــود 
خادم  ألخيه  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا 
توليه  على  الثامنة  الــذكــرى  بمناسبة  الشريفين  الحرمين 

مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص 
شكره وتقديره لجاللة الملك المعظم على مشاعر جاللته 
موفور  لجاللته  متمنًيا  الصادقة،  ودعواته  النبيلة  األخوية 
الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد 

من التقدم والرخاء واالزدهار.

الم���لك ي�تل�ق���ى ب���رقية �ض��كر
م����ن ال���رئ���ي�������س ال����ك����وري
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة 
الصديقة،  كــوريــا  رئــيــس جمهورية  يــول  يــون ســوك  الــرئــيــس 
وذلك رًدا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جاللته 
إلــيــه فــي ضــحــايــا حـــادث الــتــدافــع الـــذي وقـــع فــي العاصمة 

الكورية وأدى الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء
يتلقيان برقيتي �ضكر من ملك اإ�ضبانيا

عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تلقى 
الــمــعــظــم، بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة من  الــبــالد  آل خليفة مــلــك 
صاحب الجاللة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا 
الصديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته 

إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية 
مملكة  ملك  الــســادس  فيليبي  الملك  الجاللة  صاحب  مــن 
بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلــك  الصديقة،  إسبانيا 
بها سموه إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.

الشيخ  الفريق طبيب  أشاد 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
باعتماد مراكز الرعاية الصحية 
صحية  منظومة  كـــأول  األولــيــة 
حــكــومــيــة بــاالعــتــمــاد الــوطــنــي، 
ــًا بـــــأن ذلـــــك ُيــعــتــبــر مــن  ــوهـ ــنـ مـ
ــاف إلـــى  ــي تـــضـ ــتـ اإلنـــــجـــــازات الـ
الرعاية  مــراكــز  إنــجــازات  رصيد 
ــة، بــاكــتــمــال  ــ ــيــ ــ الـــصـــحـــيـــة األولــ
لدى  الوطني  االعتماد  مرحلة 
الصحية  الــمــهــن  تنظيم  هيئة 
مــراكــز  لجميع  ترخيصها  بــعــد 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــيـــة األولـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
ــارات الــتــفــقــديــة  ــ ــزيـ ــ واجـــتـــيـــاز الـ
أواخـــر  فــي  الــصــحــيــة  للمنشآت 

سنة 2021.
وثمن الفريق طبيب الشيخ 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  مــحــمــد 
والتوجيهات  المتواصل  الدعم 
ــرة  ـــن لــــــــدن حـــضـ ــ الـــــســـــديـــــدة مـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
الــــبــــالد الـــمـــعـــظـــم، والــمــتــابــعــة 
السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
في  يصب  بما  ــوزراء،  الــ مجلس 
ــات  ــدمـ ــخـ ــر مـــنـــظـــومـــة الـ ــويـ ــطـ تـ

الصحية.
وأضـــــاف أن هــــذا االعــتــمــاد 
الــــصــــحــــي لـــــمـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة 
األولية يصل بسلسلة  الصحية 

ــل الـــتـــقـــيـــيـــمـــيـــة  ــ ــراحــ ــ ــمــ ــ مــــــن الــ
تقوم  التي  والمتكاملة  الشاملة 
بــهــا جــهــة مـــحـــايـــدة ومــســتــقــلــة 
المؤسسة  التزام  لتحديد مدى 
ــة بـــمـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة  ــيـ الـــصـــحـ
وسالمة المرضى. ويأتي اعتماد 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
ــزام جــمــيــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن إطـــــــــار الـ ــمــ ضــ
الحكومية  الصحية  المنشآت 
في المملكة بالمادة الرابعة من 
القرار رقم )48( الصادر في عام 
2018 والذي ينص على ضرورة 

تحقيق ذلك.
ويـــــهـــــدف هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
ــن مـــراكـــز  ــل مــ ــتــــعــــاون بـــيـــن كــ الــ

ــة  ــ ــيـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة األولـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والــتــراخــيــص  الــمــهــن 
الصحية  الــمــراكــز  ــزام  ــتـ الـ إلـــى 
بأعلى معايير الجودة والسالمة 
وهذا ما يكفل الصحة للجميع 
مع  تتماشى  وجـــودة  بمأمونية 

أفضل المعايير.
كما بّين أن مملكة البحرين 
ومازالت  رائــدة  اتخذت خطوات 
ــيـــرة الـــعـــطـــاء  ــيـــة فــــي مـــسـ مـــاضـ
القطاع  فــي  ــار  واالزدهــ والتطور 
أروع  جـــّســـدت  أن  بــعــد  الــصــحــي 
ُيحتذى  التي  والنماذج  األمثلة 
بــهــا فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة عبر 

ــا الــــمــــتــــقــــدمــــة فـــي  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــطـ ــ خـ
التعاطي والتعامل مع مختلف 
ُتجسد  والتي  الطبية  القضايا 
الــــــــــرؤى فـــــي وضـــــــع الــــمــــواطــــن 
والــمــقــيــم عــلــى رأس األولــويــات 

في القطاع الطبي.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم 
التنفيذي  الــرئــيــس  الجالهمة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــخــدمــات الــصــحــيــة، بــأنــه قد 
تمت الزيارات التفقدية لجميع 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
لتقييم  متمرس  فريق  قبل  من 
كافة،  الصحية  الــمــراكــز  أقــســام 
وفق اشتراطات عالمية معتمدة 

المؤسسات  فــي  تــوافــرهــا  يــجــب 
تقييم  إلــــى  تـــهـــدف  الــصــحــيــة، 
جميع  فــي  الصحية  الــخــدمــات 
في  المساواة  لضمان  المرافق، 
هـــذه الــخــدمــات، وضــمــان أعلى 
للوائح  االمــتــثــال  وضــمــان  أداء 
بسالمة  الــمــتــعــلــقــة  والــمــعــايــيــر 
الـــســـريـــري،  واألداء  الـــمـــرضـــى، 
وإدارة  الـــــــعـــــــدوى،  ــة  ــافــــحــ ــكــ ومــ
ــة، واســتــمــراريــة الــرعــايــة،  ــ األدويـ
من  وغــيــرهــا  الــمــخــاطــر  وإدارة 

المعايير الفنية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة 
ــــد شـــويـــطـــر الــقــائــم  لــــولــــوة راشــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــال الـ ــمـ ــأعـ بـ
لــــمــــراكــــز الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
األولية أن االعتماد الوطني قد 
الــرعــايــة الصحية  لــمــراكــز  جــاء 
ليضاف  األولـــى،  للمرة  األولــيــة 
إلــــى ســجــل الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
ــتـــي حــصــلــت عــلــى االعــتــمــاد  الـ
عــلــى  دورات  ــثــــالث  لــ ــنــــدي  ــكــ الــ
الــتــوالــي كـــان آخــرهــا فــي 2018 
الرعاية  اعتماد مراكز  تم  حيث 
الــصــحــيــة األولــــيــــة بــاالعــتــمــاد 
ــي، والــــــــذي يــعــتــبــر مــن  ــاســ ــمــ الــ
أعـــلـــى درجـــــــات االعــــتــــمــــاد مــمــا 
يظهر جودة الخدمات الصحية 
ــز عــلــى  ــكـ ــرتـ ــتــــي تـ ــة الــ ــدمـ ــقـ ــمـ الـ
مــحــاور مــنــهــا ســالمــة الــمــرضــى 
وسهولة وسالسة الحصول على 
وكــفــاءة  فعالية  ذات  الــخــدمــات 

عالية.

رئي�س »الأعلى لل�ضحة« ي�ضيد باعتماد  مراكز الرعاية ال�ضحية بالعتماد الوطني

وزي�ر الداخلية ي�ض�تقبل رئي��س هيئ�ة اأركان
ال�ضابق البريطانية  الم�ضلحة  للقوات  الدفاع 

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
نيكوالس  السير  متقاعد  الــجــنــرال  أمـــس،  الداخلية  وزيـــر 
كارتر رئيس هيئة أركان الدفاع للقوات المسلحة البريطانية 
الحسن  بــن حسن  الــفــريــق طـــارق  وذلـــك بحضور  الــســابــق، 

رئيس األمن العام.
إطار  في  تأتي  والتي  كارتر،  السير  بزيارة  الوزير  ورحب 
التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيدا بالعالقات التاريخية 
التي تجمع البلدين الصديقين والعمل على تطويرها بما 

يحقق المصالح المشتركة.
األمنية  الموضوعات  من  عدد  بحث  اللقاء،  وتم خالل 

والتطورات على الساحة اإلقليمية. 

الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  رفـــــع 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ راشــــــد 
التهاني  أســمــى  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
صاحب  حضرة  إلى  والتبريكات 
الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى 
الــُمــعــظــم، وإلـــى صــاحــب السمو 
ــلــــمــــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســ
الــعــهــد  ولـــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، عــلــى 
النجاح الكبير الذي حققه وفد 
ــذي شـــارك  مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــ
فـــي مــنــاقــشــة الــتــقــريــر الــوطــنــي 
االستعراض  آلية  ضمن  الــرابــع 
الــــــــــــــدوري الـــــشـــــامـــــل لــمــجــلــس 
حقوق اإلنسان في جنيف، وهو 
بشكل جلي  عبر  الـــذي  الــنــجــاح 
في  والمطرد  الرائد  التقدم  عن 
تــعــزيــز احـــتـــرام حــقــوق اإلنــســان 
والميادين،  المجاالت  شتى  في 
ــن ثــمــار  وذلـــــك كــثــمــرة يــانــعــة مـ
واالقتصادي  السياسي  اإلصالح 
والتنموي في عهد جاللة ملك 
دائــم  وبتوجيه  الُمعظم،  الــبــالد 

ومستمر من حكومته الموقرة.
اإلنـــــــجـــــــازات  أن  وأضــــــــــــاف 
القــت  الــمــمــلــكــة،  حققتها  الــتــي 
العديد  جانب  من  كبيرا  تفهما 
ــاركــــت فــي  ــي شــ ــتـ مــــن الــــوفــــود الـ
الـــدوري  االســتــعــراض  مناقشات 
المصداقية  إلــى  نظرا  الشامل، 
الكبيرة التي أبدتها البحرين في 
بالحقائق  والمدعمة  تقريرها 
ــال عــلــى أرض  ــعــ واألرقــــــــام واألفــ
المثال  سبيل  على  منها  الواقع 

ولــيــس الــحــصــر تــطــبــيــق قــانــون 
الــعــقــوبــات والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة 
منه  استفاد  والـــذي  وتعديالته، 
في  تنفيذه  منذ  محكوًما   4459
مايو 2018، والشروع في تطبيق 
نظام السجون المفتوحة والدور 
ــــذي تــلــعــبــه مــؤســســات  الــمــهــم الـ
المستقلة  الــوطــنــي  االنــتــصــاف 
ــقـــوق  ــز حـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــايــ ــمــ ــي حــ ــ فــ
ــاالت عــمــلــهــا،  اإلنــــســــان فـــي مـــجـ
وهي المؤسسات التي تتلقى كل 
الدعم والتعاون من جانب وزارة 
بخطى  تسير  والــتــي  الداخلية، 
ــة وحـــثـــيـــثـــة فـــــي تــطــبــيــق  ــتــ ــابــ ثــ
الــقــائــمــة على  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
احـــتـــرام حـــقـــوق اإلنـــســـان جنبا 
إلى جنب مع دورها الرئيس في 
الــحــفــاظ عــلــى األمــــن وحــمــايــة 
سالمة  وضمان  الوطن  مقدرات 
الـــمـــجـــتـــمـــع واســـــتـــــقـــــراره، وهـــي 
على  ُتنفذ  التي  االستراتيجية 

أكــثــر مــن مــحــور والســيــمــا فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
ــزالء  ــ ــنـ ــ ــور ولــــفــــئــــات الـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
ــن احـــتـــيـــاطـــيـــا،  ــيــ ــوســ ــبــ ــحــ ــمــ والــ
ــــب  ــــدريـ ــن خـــــــــالل تـ ــ ــ ــــك مـ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
تــدريــبــا  الــداخــلــيــة  وزارة  ــوادر  ــ كــ
مــبــادئ  تــكــون  واحــتــرافــيــا  مهنيا 
حقوق اإلنــســان جــزءا ال يتجزأ 
مـــن مــكــونــاتــه األســاســيــة وذلـــك 
المؤسسات  أفضل  مع  بالتعاون 

األكاديمية والشرطية الدولية
ـــة  ــيـ ـــداخــــلــ ــن وزيـــــــــــر الـ ــ ــمــ ــ وثــ
ــام تــصــريــحــه ، الــجــهــد  ــتـ فــــي خـ
وزارة  أدتـــــــــه  الـــــــــذي  ــز  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
الخارجية في اإلعداد والتجهيز 
ــذه الــمــحــفــل  والـــمـــشـــاركـــة فـــي هــ
الدولي الحقوقي المهم برئاسة 
راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور 
الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة وفــرق 
عــمــل الـــــــوزارة الــمــخــتــصــة بــهــذا 
ــــك فــي  ــذلـ ــ الــــمــــلــــف، ودورهــــــــــــا كـ
الخطة  وتفعيل  وصياغة  إعــداد 
ــة األولـــــــــــــى لـــحـــقـــوق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
والرامية   )2026-2022( اإلنسان 
ــى تــعــزيــز الـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة  إلــ
ضمن  للمواطنين،  والسياسية 
مظلة اللجنة التنسيقية العليا 
ـــان، وبــمــشــاركــة  ـــســ لـــحـــقـــوق اإلنــ
العديد من الوزارات والمؤسسات 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والـــــهـــــيـــــئـــــات الـ
شــاركــت فــي وضـــع هـــذه الخطة 
يعزز  احترافي  بشكل  وتفعليها 
ويطورها  المحققة  المكتسبات 
التقدم  ويدفعها نحو مزيد من 

واالستدامة.

وفد  حققه  الذي  بالنجاح  ي�ضيد  الداخلية  وزير 
المملكة في مناق�ضة تقرير مجل�س حقوق الإن�ضان

} وزير الداخلية.

هنأ مجلس حكماء المسلمين حضرة صاحب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
قه  البالد المعظم، بمناسبة النجاح الكبير الذي حقَّ
أجل  من  والــغــرب  »الــشــرق  للحوار  البحرين  ملتقى 
للزيارة  العالمية  واألصــــداء  اإلنــســانــي«،  التعايش 
الــتــاريــخــيــة الــمــشــتــركــة لــقــداســة الــبــابــا فــرنــســيــس 
أحمد  د.  أ.  األكــبــر  ــام  اإلمـ وفضيلة  الفاتيكان  بــابــا 
الطيب شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء 

المسلمين.
المسلمين  العام لمجلس حكماء  األمين  د  وأكَّ
البحرين  مملكة  أنَّ  عبدالسالم  محمد  المستشار 
ــا فــي تفعيل آلــيــات الــحــوار  مــت أنــمــوذًجــا عــمــلــّيً قــدَّ
عايش اإلنساني بين مختلف العقائد والمذاهب  والتَّ
الطيب  اإلمــام  دعــوة  أرضها  من  وانطلقت  ة،  الدينيَّ
الشأن  تعزيز  بهدف  اإلســالمــي؛  اإلســالمــي  للحوار 
تأكيد  إلى  باإلضافة  المسلمين،  ووحــدة  اإلسالمي 
مــن خــالل  المسيحي  اإلســـالمـــي  الـــحـــوار  مــواصــلــة 

جــــوالت الـــحـــوار بــيــن الــشــرق والـــغـــرب لــنــشــر ثقافة 
عايش المشترك بين جميع البشر. ْلم والتَّ السِّ

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود جاللة 
مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم فـــي دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــايــش 
السلمي وِحرص جاللته على تيسير كل اإلجراءات 
ــاح مــلــتــقــى  ــجــ ــات الـــمـــطـــلـــوبـــة إلنــ ــانــ ــكــ ــر اإلمــ ــيـ ــوفـ وتـ
البحرين للحوار »الشرق والغرب من أجل التعايش 

اإلنساني«.
د األمين العام أن مجلس حكماء المسلمين  وأكَّ
لديه العديد من الخطوات المهمة والمبادرات التي 
يعمل عليها، وسوف نبني أيًضا على ما تم التوصل 
إليه خالل ملتقى البحرين للحوار، مؤكًدا أن الثمار 
منذ  يــوم  بعد  يــوًمــا  تــتــزايــد  البشرية  تجنيها  الــتــي 
واإلمــام  فرنسيس  البابا  الكبيران  الرمزان  أعلن  أن 
ة لألخوة اإلنسانية  الطيب وثيقة أبوظبي التاريخيَّ
ا ومرجًعا  لت محوًرا مهّمً في 4 فبراير2019؛ التي مثَّ

ا لملتقى البحرين للحوار. أساسّيً

مجل�س حكماء الم�ضلمين يهنئ جاللة الملك
للح�وار البحري�ن  ملتق�ى  بنج�اح  المعظ�م 
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ــمـــن  ــد أيـ ــيــ ــســ أكـــــــد الــ
بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
والرياضة  الشباب  شؤون 
نموذجًا  تقدم  الـــوزارة  أن 
مـــتـــمـــيـــزًا فـــــي الـــشـــراكـــة 
ــاص  ــخــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــع الـ ــ مــ
والدخول معه في شراكة 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــبــــرامــــج  الــــعــــديــــد مـــــن الــ
الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة، 
ــافــــة إلـــــى تــطــويــر  بــــاإلضــ
البنية التحتية الشبابية 
والـــريـــاضـــيـــة، وهــــو األمـــر 
الـــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
توجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن 
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
ويتوافق  المعظم،  البالد 
مـــــع بـــــرامـــــج وأولــــــويــــــات 
الحكومة برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بــــــن حــــمــــد آل  ســــلــــمــــان 
خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، والرامية 
الــقــطــاع  دور  تــعــزيــز  الـــى 
ــي الـــجـــوانـــب  ــاص فــ ــخــ الــ

الشبابية والرياضية.
ــار الــســيــد أيــمــن  ــ وأشــ
بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد الــى 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  أن 
بخطى  تسير  والــريــاضــة 
ــة  ثـــابـــتـــة فــــي تــنــفــيــذ رؤيــ
ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ نــــاصــــر 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــــاللـ ــل جـ ــثـ ــمـ مـ
لـــــأعـــــمـــــال اإلنــــســــانــــيــــة 
لتطوير  الشباب،  وشــؤون 

القطاعين الشبابي والرياضي، 
استراتيجية  مــع  يــتــوازى  وبما 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة 
ــى لــلــشــبــاب  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
والــــــريــــــاضــــــة رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الرامية  البحرينية  األولمبية 
لتطوير  التكامل  تحقيق  إلــى 
ــة الــــعــــمــــل الـــشـــبـــابـــي  ــومـ ــظـ ــنـ مـ

والرياضي.
وبــيــن وزيـــر شـــؤون الشباب 
ــزيـــز  ــعـ والــــــريــــــاضــــــة أهــــمــــيــــة تـ
الخاص،  القطاع  مع  الشراكة 
المواهب  تنمية  بــهــدف  وذلـــك 
ــة والــــريــــاضــــيــــة بــمــا  ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ الـ
ــــع رؤيـــــــة الـــبـــحـــريـــن  ــــالءم مـ ــتـ ــ يـ
إلى  مشيرًا   ،2030 االقتصادية 
حققت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
الــكــثــيــر مـــن اإلنـــــجـــــازات على 
والــريــاضــي،  الشبابي  الصعيد 
والتي تعتبر أحد ثمار الشراكة 
القطاع  مع  والبّناءة  الناجحة 

الخاص.
ــمــــن بــن  ــد أيــ ــيـ ــسـ وأشــــــــار الـ
وزارة  أن  إلــــى  الــمــؤيــد  تــوفــيــق 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تـــســـعـــى دائـــــمـــــًا إلــــــى تــشــجــيــع 
مــمــارســة الــريــاضــة مـــن خــالل 
يــتــحــقــق فيها  تــوفــيــر مـــالعـــب 
ســــهــــولــــة ومـــــــرونـــــــة الـــــوصـــــول 
وبـــمـــا يحقق  بــبــســاطــة،  إلــيــهــا 
المستدامة  التنموية  األهداف 
والرياضة،  بالشباب  المتعلقة 
مضيفًا أن الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص أســهــمــت فـــي تــطــويــر 
والرياضية  الشبابية  الــحــركــة 

تطورًا  أكثر  بالمملكة، وجعلها 
واإلداريـــة،  الفنية  الناحية  من 
ــزز مــن تحقيق  ــر الــــذي عـ األمــ
أبــطــال الــبــحــريــن لــلــعــديــد من 
المشرفة  الرياضية  اإلنجازات 

على مختلف األصعدة.
وزارة  إن  الــمــؤيــد:  وأضــــاف 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تــــحــــرص عــــلــــى الــــــدخــــــول فــي 
شـــراكـــة مــتــمــيــزة مـــع الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــبـــــادرة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
مالعب  إنــشــاء  فــي  خليفة  آل 
المملكة،  ومــدن  بقرى  الفريج 
وقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من 
تــلــك الـــمـــالعـــب الـــتـــي وضــعــت 
تــحــت خــدمــة الــشــبــاب، مــؤكــدًا 
أن القطاع الخاص كان شريكًا 
ــــي نـــجـــاح  أســــاســــيــــًا وفـــــاعـــــاًل فـ
الــمــبــادرة بــاعــتــبــاره يــضــع دعــم 
والمجتمع  البحريني  الشباب 
بــكــامــل فــئــاتــه ضــمــن أولــويــاتــه 

ومسؤولياته االجتماعية.
الملكّية  األكاديمّية  نّظمت 
للشرطة بالتعاون مع مستشفى 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، وجـــمـــعـــيـــة 
وجمعّية  الــبــحــريــنــّيــة،  األطـــبـــاء 
الــبــحــريــن لــمــكــافــحــة الــســرطــان 
ــيــــوم الــــــــوردي وذلــــك  فـــعـــالـــّيـــة الــ
تــزامــنــًا مـــع الــحــمــلــة الــعــالــمــّيــة 
ــة بـــمـــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــلـ الــــســــنــــوّيــــة لـ

سرطان الثدي.
ــة، أكــــد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
العميد فواز حسن الحسن آمر 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة 
تــأتــي ضمن  الــفــعــالــّيــة  أن هـــذه 
جــهــود األكــاديــمــّيــة فـــي خــدمــة 
الحملة  هــــذه  وأن  الــمــجــتــمــع، 
الوعي  إلى محاولة رفع  تهدف 
ــثـــدي،  ــان الـ والــــحــــد مــــن ســــرطــ
بأعراضه،  التعريف  طريق  عن 
ــيــــة بـــأهـــمـــيـــة الــكــشــف  ــتــــوعــ والــ

ــه، وطــــــرق عــالجــه  ــنـ الــمــبــكــر عـ
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى فــرص 
المرض،  من  والشفاء  الوقاية 
ــة بــــمــــرض ســــرطــــان  ــيــ ــوعــ ــتــ والــ
ــة  ــاركـ ــشـ الـــــثـــــدي مـــــن خـــــــالل مـ
ــي الـــحـــمـــالت  ــ األكـــــاديـــــمـــــّيـــــة فــ

التوعوّية.
وقد تضّمنت الفعالّية عددًا 
ــرات  ــاضـ ــمـــحـ ــبــــرامــــج والـ ــن الــ مــ
التوعوّية المتنوعة حول مرض 
ــدي، وعـــالمـــاتـــه،  ــ ــثـ ــ ســــرطــــان الـ
بالسمنة،  وعــالقــتــه  وأعـــراضـــه، 
ــبــــكــــر،  ــــحـــــص الــــمــ ــفـ ــ وطـــــــــــرق الـ
والــعــالج مــنــه، قــدمــهــا الــدكــتــور 
رئــيــس جمعية  الـــــدرازي  عــامــر 
األطباء والدكتورة عقيلة مدن 
من جمعية البحرين لمكافحة 
السرطان، والدكتورة سحر زكي 
رئـــيـــس قــســم أمــــــراض الــنــســاء 

الشرق  فــي مستشفى  ــوالدة  والـ
األوسط.

ورش عمل  إقـــامـــة  تـــم  كــمــا 
وإجــــــراء فــحــوصــات اخــتــبــارّيــة 
إحدى  لتجربة  مباشر  وعــرض 

المتعافيات من المرض، حيث 
ــه تـــجـــربـــتـــهـــا مــع  ــيـ أوضــــحــــت فـ
الـــمـــرض، وكــيــف تــعــامــلــت معه 
ــتــــداًء  بـــالـــطـــرق الــصــحــيــحــة ابــ
بـــالـــرضـــى واإليــــمــــان والــشــعــور 

ــروح مــعــنــوّيــة عــالــيــة،  بـــاألمـــل بــ
واالســـتـــجـــابـــة لــخــطــة الـــعـــالج 
ــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــ الـــــمـــــقـــــررة مــ
ــــت بـــفـــضـــل اهلل  ــّوجـ ــ بـــعـــزيـــمـــة تـ

بالتعافي من المرض.
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حــــــازت هــيــئــة جــــودة 
ــم والـــــتـــــدريـــــب  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــتـــراف الــدولــي  عــلــى االعـ
ــاد الــعــالــمــي  ــ ــحـ ــ مــــن االتـ
نظير  الــطــبــي؛  للتعليم 
والتزامها  أدائــهــا،  جـــودة 
الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات 
ــي تــقــيــيــم  ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
واعـــتـــمـــاد بـــرامـــج كــلــيــات 
الـــطـــب الـــمـــطـــروحـــة فــي 

مملكة البحرين.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وأعـــــــــــــــرب الـ
ــئـــة  ــيـ ــلـــهـ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـ
السندي  طـــارق  الــدكــتــور 
عــــــن فـــــخـــــره واعـــــــتـــــــزازه 
بـــحـــصـــول الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ف،  الُمَشِرّ االعتراف  هذا 
ــــــُد مــكــانــتــهــا  الــــــذي ُيــــــَؤِكّ
كبيت  ــا،  ــ ــًيّ ودولــ ــا  إقــلــيــمــًيّ
ُل مملكة  خبرة ُدَولٍيّ ُيمِثّ
ــال  ــي مـــجـ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ضـــمـــان جــــــودة الــتــعــلــيــم 
والتدريب، وكجهة تقييم 
مؤسسات  ألداء  مستقلة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 
إنجاٌز  لُيضاَف  المملكة؛ 
آخـــُر إلـــى إنــجــازاتــهــا في 
مــــــجــــــال الـــــمـــــراجـــــعـــــات 
وتــــــقــــــيــــــيــــــم الـــــــبـــــــرامـــــــج 

األكاديمية. 

ــار الـــدكـــتـــور الــســنــدي  ــ وأشــ
قــد  اإلنــــــجــــــاز  هـــــــذا  أَنّ  إلـــــــى 
جهود  بفضل  للهيئة  ــَق  تــحــَقّ
كفاءاتها الوطنية، التي عملت 
باحترافية  تعمل-  -ومـــازالـــت 
ومهنية عالية المستوى؛ لرفع 
البحرين في هذا  اسم مملكة 

الميدان.
على  الهيئة  حصلت  وقــد 
االعتراف من االتحاد العالمي 
لــلــتــعــلــيــم الــطــبــي لــمــدة عشر 
 ،2032 عام  إلى  وذلــك  سنوات، 
شامل  لتقييم  خضوعها  بعد 
األكاديمي  االعتماد  لعمليات 
الطب،  لــبــرامــج  تنفذها  الــتــي 
مــتــضــمــنــة مــعــايــيــر االعــتــمــاد، 
وســــــيــــــاســــــاتــــــه، وإجــــــــــراءاتــــــــــه 

قة، وآليات اتخاذ القرار  الُمَطَبّ
في الهيئة فيما يتعلق بكليات 

الطب وبرامجها األكاديمية.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى هــذا 
إدارة  مـــديـــر  ــــــــَدِت  أَكّ ــاز،  ــجــ اإلنــ
مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــشـــيـــخـــة الـــدكـــتـــورة 
حــصــول  أَنّ  خــلــيــفــة  آل  لــبــنــى 
- كجهة وطنية معنية  الهيئة 
بمراجعات البرامج األكاديمية 
البحرين  مملكة  فــي  الطبية 
- على االعــتــراف الــدولــي من 
ِقَبِل االتحاد العالمي للتعليم 
تحسين  فـــي  يــســهــم  الـــطـــبـــي، 
ــل  ــقــ ــنــ ــتــ فــــــــــرص الــــتــــعــــلــــم والــ
والــتــوظــيــف لــخــريــجــي بــرامــج 
الــــطــــب، واســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
ــن داخــــــــل وخــــــارج  ــ ــبـــة مـ ــلـ الـــطـ
ــة؛ نـــتـــيـــجـــة حـــصـــول  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
الكليات  هــذه  وخريجي  طلبة 
على شهادة اللجنة التعليمية 
ليتم  ــانــــب؛  األجــ لــلــخــريــجــيــن 
قــبــولــهــم فـــي بـــرامـــج اإلقـــامـــة 
الفتًة  البحرين،  مملكة  خــارج 
ُز من  ُيـــَعـــِزّ الــفــوز  أَنّ هـــذا  إلـــى 
شــــروط ومــعــايــيــر الــمــراجــعــة، 
ــتــــمــــاد كـــلـــيـــات الـــطـــب مــن  واعــ
على  حائزة  وطنية  جهة  ِقــَبــِل 
االعتراف من االتحاد العالمي 

للتعليم الطبي.

الدولية  الشراكة  مبدأ  تفعيل  إطار  في 
فــي مــجــال تــبــادل الــخــبــرات، أعــلــن كــل من 
مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير 
البحثي  الـــذراع   – االصطناعي  الــذكــاء  في 
المهني،  والــتــدريــب  للتأهيل  ناصر  لمركز 
ومركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية في 
جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
عن تعاونهما في تنظيم مؤتمرين علميين 
أهمية  عــلــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى  يــهــدفــان 
ودورهــمــا  اآللــة  وتعلم  االصطناعي  الــذكــاء 

في قطاعي الرياضة والتعليم.
ويأتي تنظيم المؤتمرات ضمن الجهود 
مــبــادرات  لــدعــم  الجهتين  بــيــن  الــمــشــتــركــة 
البحرين،  مملكة  فــي  االصطناعي  الــذكــاء 
حيث يساهم مركز ناصر في توفير التعليم 
التقني والتدريب المهني للبحرينيين على 
الـــجـــودة، لــمــا يتمتع به  مــســتــوى عـــاٍل مــن 
ومــتــطــورة وتخصصه  مـــرافـــق حــديــثــة  مـــن 
فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واالبــتــكــار 
تعليمي  لــمــســار  عــبــر طـــرحـــه  والـــمـــشـــاريـــع 
والحوسبة  االصطناعي  للذكاء  مخصص 
الــســحــابــيــة مـــن جــهــة، وانـــشـــاء مــركــز سمو 
الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
جانبه،  مــن  أخـــرى.  جهة  مــن  االصطناعي 
يعتبر مركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية 
في جامعة خليفة المركز الوحيد في دولة 

اإللكترونية  الشرائح  المؤهل لتصميم  اإلمــارات 
واألمــن  االتــصــاالت  تطبيقات  فــي  المستخدمة 
والذكاء  والروبوتات  والفضاء  الصحية  والرعاية 

االصطناعي وغيرها من التطبيقات.
وحــول هــذا الــتــعــاون، صــرح الــدكــتــور عبداهلل 
بـــن نــاصــر الــنــعــيــمــي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
االصطناعي بقوله »نثمن الروابط األخوية التي 
تجمع جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ودعمهم 
الــمــتــواصــل لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي عــبــر إثــرائــهــم 
كالذكاء  النوعية  الــمــجــاالت  فــي  ومهنيًا  علميًا 
خليفة  جامعة  بمساهمة  ونشيد  االصطناعي، 
والبحثي في  والتقني  العلمي  الدعم  تقديم  في 
المستقبل  وعــلــوم  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  مــجــال 
ونتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات على 

المدى القريب«.
مركز  مدير  دامياني،  إرنيستو  الدكتور  وقــال 
الــفــيــزيــائــيــة اإللــكــتــرونــيــة فـــي جامعة  األنــظــمــة 
الــقــادمــان على مدى  الــمــؤتــمــران  »يــؤكــد  خليفة: 
فــعــالــيــة الــتــعــاون فــي مــجــال الــجــيــل الـــقـــادم من 
األنظمة الذكية، وهو تعاون يمتد ليشمل كال من 
جامعة  وليس  البحرين  ومملكة  اإلمـــارات  دولــة 
ــار،  ــذا اإلطــ خليفة ومــركــز نــاصــر فــقــط. وفـــي هـ
من  مزيًدا  المركزين  بين  الشراكة  هذه  ستشهد 

التطور في السنوات القادمة«.

ال�زير الم�ؤيد:

»ال�س�باب والريا�س�ة« حري�س�ة عل�ى التع�اون 
مع القطاع الخا�ص لتطوير المنظومة ال�سبابية

} أيمن بن توفيق المؤيد.

بحث التعاون بين مركز نا�سر للبحوث والتطوير في الذكاء 
خليفة بجامعة  الفيزيائية  الأنظمة  ومركز  ال�سطناعي 

ه���ي���ئ���ة ج�������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م ت��ح�����س��ل 
الطبي للتعليم  العالمي  التحاد  اعتراف  على 

} د. طارق السندي.

ســوق  تنظيم  هيئة  نظمت 
ــل حـــمـــلـــة تــفــتــيــشــيــة فــي  ــمـ ــعـ الـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــالــتــعــاون 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  مع 
ــيـــة،  ــلـ ــة بـــــــــوزارة الـــداخـ ــ ــامــ ــ واإلقــ
ــة الــمــحــافــظــة  ــة شـــرطـ ــريـ ــديـ ومـ
ــعـــاصـــمـــة، شــمــلــت عـــــــددًا مــن  الـ
ــع  ــواقـ الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة ومـ
العمالة،  تجمع  ومواقع  العمل 
بـــهـــدف الــتــحــقــق مـــن االلـــتـــزام 
بالقوانين واالشتراطات النافذة 

في مملكة البحرين.
وقــــــــــد أســــــــفــــــــرت الـــحـــمـــلـــة 

من  عــدد  رصــد  عــن  التفتيشية 
مـــخـــالـــفـــات أصــــحــــاب األعـــمـــال 
بشروط  تتعلق  الــتــي  والعمالة 
ــل واإلقـــــــامـــــــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــبــــحــــريــــن، وجــــــــار اتـــخـــاذ  ــي الــ ــ فـ

اإلجراءات القانونية بحقهم. 
ســوق  تنظيم  هــيــئــة  وأكــــدت 
الــحــمــالت  الــعــمــل أن اســـتـــمـــرار 
التفتيشية المكثفة في مختلف 
ــات الـــمـــمـــلـــكـــة يــهــدف  ــافـــظـ مـــحـ
العمل  بيئة  توفير  ضــمــان  إلــى 
الــمــنــاســبــة لــجــمــيــع األطــــــراف، 
بــمــا يــحــفــظ الــبــنــيــة األســاســيــة 

لــســوق الــعــمــل الــتــي تــقــوم على 
التنافسية واالستقرار والعدالة. 
ــة تـــنـــظـــيـــم  ــئــ ــيــ وجـــــــــــــددت هــ
ــا جــمــيــع  ــهـ ــوتـ ســـــوق الـــعـــمـــل دعـ
ــع إلـــــــى دعــــم  ــمـ ــتـ ــمـــجـ أفــــــــــراد الـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهــ ــجــ جــــهــــود الــ
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــمـــارســـات غــيــر 
ــوق الــعــمــل  ــ ــة فــــي ســ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــة  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــة غــــيــــر الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
داعية  كــكــل،  للمجتمع  حماية 
ــة  ــن أيــ ــ ــــالغ عــ ــإبــ ــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
تتعلق بمخالفات سوق  شكاوى 
النظامية  غير  والعمالة  العمل 

مـــــن خـــــــالل مـــــــلء االســــتــــمــــارة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
الرسمي  الــمــوقــع  على  لــإبــالغ 

 www.lmra.bh لــلــهــيــئــة 
اتصال  مــركــز  على  االتــصــال  أو 

الهيئة 17506055.

افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــهــاجــري 
بـــوزارة  الــعــامــة  الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل 
ــة، ورشــــــة الـــعـــمـــل حـــــول »مـــراجـــعـــة  ــحـ الـــصـ
الــتــوحــد«،  الــعــربــي لتشخيص  الــبــروتــوكــول 
والتي أقامتها الجمعية البحرينية لإعاقة 
الــذهــنــيــة والـــتـــوحـــد بـــالـــتـــعـــاون مـــع وحـــدة 
النفسي  الطب  بمشفى  النفسية  األطفال 
في مركز الوفاء التابع للجمعية البحرينية 
نخبة  بحضور  والتوحد،  الذهنية  لإعاقة 
من األطباء النفسيين وبمشاركة 40 مشاركًا 
والخاصة  الحكومية  الجهات  ممثلي  مــن 

ومراكز التوحد في مملكة البحرين.

مريم  الدكتورة  أكدت  المناسبة،  وبهذه 
العامة  المساعد للصحة  الوكيل  الهاجري 
العمل  أهــمــيــة عــقــد ورش  الــصــحــة،  ــوزارة  ــ بـ
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
اإلقليمية  الــمــمــارســات  أفــضــل   الســتــعــراض 
ــة فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
عــلــى أحــدث  والــتــعــرف  والــطــبــيــة،  الصحية 
المعايير  أعــلــى  ــق  وفـ ــات  ــيـ واآللـ األســالــيــب 
ــودة  ــ ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى ضــــمــــان جـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
المرضى  لجميع  الخدمات  أفضل  تقديم 

وخصوصًا مرضى التوحد.
مــال اهلل  الدكتور أحمد  وبـــدوره، رحــب 

األنـــصـــاري رئــيــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بكل 
إلى  وتــقــديــره  شكره  عــن  معربًا  بالحضور، 
وزارة الصحة، والشيخ محمد بن دعيج آل 
لرعاية  العليا  اللجنة  رئيس  نائب  خليفة 
شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على دعمهم 
المستمر لمختلف الجهود التي من شأنها 
أن تعزز الوعي لدى مزاولي المهن الطبية 
بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة 

لمتلقيها.
ــّدم الــدكــتــور أحــمــد  ــة، قــ ــورشـ وخــــالل الـ
األنصاري شرحًا حول محكات التشخيص 
حــــســــب الــــفــــهــــرس الــــخــــامــــس لــــأمــــراض 

ــة لــلــطــب  ــيـ ــكـ ــريـ الــنــفــســيــة-الــجــمــعــيــة األمـ
النفسية 2013.

ناصر  نيلة علي  الدكتورة  كما تحدثت 
 ،CARS , ADOS اخـــتـــبـــار«  تــقــديــم  عـــن 
ــورة مــيــســاء  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــاركـ ــ وبــــعــــد ذلــــــك شـ
الــبــروتــوكــول العربي  الــخــنــيــزي فــي عـــرض 
مــراجــعــتــه من  وتــمــت  الــتــوحــد،  لتشخيص 
خـــالل مــشــاركــة فــاعــلــة ومــثــمــرة مــن جميع 
الــحــاضــريــن مــن ذوي االخــتــصــاص، وبــنــاء 
تم  البرتوكول  حــول  المناقشات  تلك  على 
إجراء بعض التعديالت األساسية ومن ثم 

الموافقة عليها.

لت�س���خي�ص التوحد ور�س���ة عمل لمراجعة البروتوك���ول العربي 

ت�ف�ت�ي�����سية  حم����لة  ت�ن�ظ����م  ال�ع����مل«  »�س���وق 
العا�سم���ة« و»�س���رطة  »الج���وازات«  م���ع  بالتع���اون 

اإلســـــكـــــان  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــي عــن  ــرانــ ــمــ ــعــ ــيـــط الــ ــطـ ــخـ والـــتـ
أكــثــر مــن 50% مــن مشروع  نــفــاذ 
مــخــطــط »الــمــســيــان« الــــذي تم 
طــرحــه مــن قــبــل بــنــك اإلســكــان 
اإلسكانية،  التمويالت  بمعرض 
بالتعاون  الــــوزارة  تنظمه  الـــذي 
البنك بمجمع سيتي سنتر  مع 
الــبــحــريــن خـــالل الــفــتــرة مـــن 2 
وحتى 8 نوفمبر الجاري، ويضم 

260 قسيمة سكنية.
وأكـــــدت الــســيــدة آمـــنـــة بنت 
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
أن  الــــعــــمــــرانــــي  ــيــــط  ــتــــخــــطــ والــ
مـــخـــطـــط »الــــمــــســــيــــان« يــشــهــد 
إقبااًل كبيرًا من قبل زوار معرض 
ــيــــة مــنــذ  ــانــ ــكــ ــويــــالت اإلســ ــمــ ــتــ الــ
خالد  الشيخ  قبل  مــن  افتتاحه 
نــائــب  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يـــوم األربـــعـــاء 
الماضي، مفيدة في هذا الصدد 
بأن عدد زوار المعرض قد تجاوز 

19 ألف مواطن.
الــوزيــرة أن مخطط  وقــالــت 
الـــمـــســـيـــان حـــظـــي بــاســتــحــســان 
في  المواطنين،  مــن  كبير  عــدد 
المخطط من  به  يمتاز  ما  ظل 
موقع مميز بوسط منطقة ديار 
الــمــحــرق، وجــهــوزيــتــه مــن حيث 
توافر البنية التحتية بالمشروع، 

ــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات  ــه مــ ــربــ وقــ
والمرافق، منوهة إلى أن جميع 
قاموا بحجز  الذين  المواطنين 
على  حصلوا  المخطط  أراضــي 
ــن خـــالل  ــ عــــــــروض تـــمـــويـــلـــيـــة مـ
الفئة  ومــزايــا  »تسهيل«  برنامج 
ــدور  ــ ــة، مـــشـــيـــدة بـ ــتـــحـــدثـ ــمـــسـ الـ
الــبــنــوك والــمــصــارف الــمــشــاركــة 
في تسهيل اإلجراءات التمويلية 
وتوفير العروض التمويلية التي 

ساهمت في إقبال المواطنين.
الفرصة  أن  الــوزيــرة  وقــالــت 
المواطنين  أمــام  قائمة  تــزال  ال 
ــز األراضــــــــــــي الــمــتــبــقــيــة  لـــحـــجـ
بمخطط المسيان خالل المدة 
المتبقية للمعرض، واالستفادة 
ــروض الــــتــــي يـــوفـــرهـــا  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــام ســـــواء  ــ ــ ــكـــل عـ ـــرض بـــشـ ـــعـ ــمـ الــ

الوحدات  أو  المسيان  لمخطط 
واألراضــي والشقق التي توفرها 
الــشــركــات الــعــقــاريــة الــمــشــاركــة، 
كبيرا  عــــددا  اســتــقــطــبــت  والـــتـــي 
وحــدات  لحجز  المراجعين  من 
ــروض  ــ ــعـ ــ بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا وفـــــــق الـ
ــم تــوفــيــرهــا  الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تـ
الراغبين  للمواطنين  حــصــريــًا 
فــي االســتــفــادة مــن الــتــمــويــالت 

االسكانية.
مـــن جــانــبــه أعــــرب الــدكــتــور 
ــام بنك  خــالــد عــبــداهلل مــديــر عـ

اإلســـكـــان عـــن ســعــادتــه لــإقــبــال 
ــر عــــلــــى حــــجــــز وشــــــــراء  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
مخطط  يوفرها  التي  األراضــي 
»الـــمـــســـيـــان«، والـــــذي يــعــكــس ما 
مميزات،  مــن  المخطط  يــوفــره 
التنافسية  الــعــروض  عــن  فضاًل 
ــار األراضــــــــي بـــالـــمـــشـــروع،  ــعــ ألســ
اإلقــــبــــال  هـــــذا  أن  إلـــــى  مـــنـــوهـــًا 
ــرح  ــ ــى طـ ــ ــلـ ــ ــــك عـ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــشــــجــــع الـ
للبيع  المخططات  من  المزيد 
من  المستفيدين  عــلــى  حــصــرًا 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 

خالل المرحلة المقبلة.
ــر عـــــــام بــنــك  ــ ــديـ ــ ــع مـ ــ ــوقــ ــ ــ وت
المخطط  يــشــهــد  أن  اإلســـكـــان 
المزيد من اإلقبال خالل الفترة 
في  مشيدًا  للمعرض،  المتبقية 
الحجوزات  بمعدل  ذاتــه  الــوقــت 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
ــات الــعــقــاريــة  ــركـ ــشـ طــرحــتــهــا الـ
ــرض،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الـ
ــال عــلــى الـــعـــروض الــتــي  ــبــ واإلقــ
حصريًا  الــشــركــات  تلك  توفرها 

لرواد المعرض.

الإ����س���ك���ان���ي���ة  ال���ت���م���وي���ات  ل���م���ع���ر����ص  زائ������ر  األ������ف   19

الإ����س���ك���ان���ي )ال���م�������س���ي���ان(  م��خ��ط��ط  م����ن   %50 وح���ج���ز 

} وزيرة اإلسكان
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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
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ــمـــن  ــد أيـ ــيــ ــســ أكـــــــد الــ
بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
والرياضة  الشباب  شؤون 
نموذجًا  تقدم  الـــوزارة  أن 
مـــتـــمـــيـــزًا فـــــي الـــشـــراكـــة 
ــاص  ــخــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــع الـ ــ مــ
والدخول معه في شراكة 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــبــــرامــــج  الــــعــــديــــد مـــــن الــ
الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة، 
ــافــــة إلـــــى تــطــويــر  بــــاإلضــ
البنية التحتية الشبابية 
والـــريـــاضـــيـــة، وهــــو األمـــر 
الـــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
توجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن 
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
ويتوافق  المعظم،  البالد 
مـــــع بـــــرامـــــج وأولــــــويــــــات 
الحكومة برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بــــــن حــــمــــد آل  ســــلــــمــــان 
خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، والرامية 
الــقــطــاع  دور  تــعــزيــز  الـــى 
ــي الـــجـــوانـــب  ــاص فــ ــخــ الــ

الشبابية والرياضية.
ــار الــســيــد أيــمــن  ــ وأشــ
بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد الــى 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  أن 
بخطى  تسير  والــريــاضــة 
ــة  ثـــابـــتـــة فــــي تــنــفــيــذ رؤيــ
ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ نــــاصــــر 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــــاللـ ــل جـ ــثـ ــمـ مـ
لـــــأعـــــمـــــال اإلنــــســــانــــيــــة 
لتطوير  الشباب،  وشــؤون 

القطاعين الشبابي والرياضي، 
استراتيجية  مــع  يــتــوازى  وبما 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة 
ــى لــلــشــبــاب  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
والــــــريــــــاضــــــة رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الرامية  البحرينية  األولمبية 
لتطوير  التكامل  تحقيق  إلــى 
ــة الــــعــــمــــل الـــشـــبـــابـــي  ــومـ ــظـ ــنـ مـ

والرياضي.
وبــيــن وزيـــر شـــؤون الشباب 
ــزيـــز  ــعـ والــــــريــــــاضــــــة أهــــمــــيــــة تـ
الخاص،  القطاع  مع  الشراكة 
المواهب  تنمية  بــهــدف  وذلـــك 
ــة والــــريــــاضــــيــــة بــمــا  ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ الـ
ــــع رؤيـــــــة الـــبـــحـــريـــن  ــــالءم مـ ــتـ ــ يـ
إلى  مشيرًا   ،2030 االقتصادية 
حققت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
الــكــثــيــر مـــن اإلنـــــجـــــازات على 
والــريــاضــي،  الشبابي  الصعيد 
والتي تعتبر أحد ثمار الشراكة 
القطاع  مع  والبّناءة  الناجحة 

الخاص.
ــمــــن بــن  ــد أيــ ــيـ ــسـ وأشــــــــار الـ
وزارة  أن  إلــــى  الــمــؤيــد  تــوفــيــق 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تـــســـعـــى دائـــــمـــــًا إلــــــى تــشــجــيــع 
مــمــارســة الــريــاضــة مـــن خــالل 
يــتــحــقــق فيها  تــوفــيــر مـــالعـــب 
ســــهــــولــــة ومـــــــرونـــــــة الـــــوصـــــول 
وبـــمـــا يحقق  بــبــســاطــة،  إلــيــهــا 
المستدامة  التنموية  األهداف 
والرياضة،  بالشباب  المتعلقة 
مضيفًا أن الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص أســهــمــت فـــي تــطــويــر 
والرياضية  الشبابية  الــحــركــة 

تطورًا  أكثر  بالمملكة، وجعلها 
واإلداريـــة،  الفنية  الناحية  من 
ــزز مــن تحقيق  ــر الــــذي عـ األمــ
أبــطــال الــبــحــريــن لــلــعــديــد من 
المشرفة  الرياضية  اإلنجازات 

على مختلف األصعدة.
وزارة  إن  الــمــؤيــد:  وأضــــاف 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تــــحــــرص عــــلــــى الــــــدخــــــول فــي 
شـــراكـــة مــتــمــيــزة مـــع الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــبـــــادرة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
مالعب  إنــشــاء  فــي  خليفة  آل 
المملكة،  ومــدن  بقرى  الفريج 
وقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من 
تــلــك الـــمـــالعـــب الـــتـــي وضــعــت 
تــحــت خــدمــة الــشــبــاب، مــؤكــدًا 
أن القطاع الخاص كان شريكًا 
ــــي نـــجـــاح  أســــاســــيــــًا وفـــــاعـــــاًل فـ
الــمــبــادرة بــاعــتــبــاره يــضــع دعــم 
والمجتمع  البحريني  الشباب 
بــكــامــل فــئــاتــه ضــمــن أولــويــاتــه 

ومسؤولياته االجتماعية.
الملكّية  األكاديمّية  نّظمت 
للشرطة بالتعاون مع مستشفى 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، وجـــمـــعـــيـــة 
وجمعّية  الــبــحــريــنــّيــة،  األطـــبـــاء 
الــبــحــريــن لــمــكــافــحــة الــســرطــان 
ــيــــوم الــــــــوردي وذلــــك  فـــعـــالـــّيـــة الــ
تــزامــنــًا مـــع الــحــمــلــة الــعــالــمــّيــة 
ــة بـــمـــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــلـ الــــســــنــــوّيــــة لـ

سرطان الثدي.
ــة، أكــــد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
العميد فواز حسن الحسن آمر 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة 
تــأتــي ضمن  الــفــعــالــّيــة  أن هـــذه 
جــهــود األكــاديــمــّيــة فـــي خــدمــة 
الحملة  هــــذه  وأن  الــمــجــتــمــع، 
الوعي  إلى محاولة رفع  تهدف 
ــثـــدي،  ــان الـ والــــحــــد مــــن ســــرطــ
بأعراضه،  التعريف  طريق  عن 
ــيــــة بـــأهـــمـــيـــة الــكــشــف  ــتــــوعــ والــ

ــه، وطــــــرق عــالجــه  ــنـ الــمــبــكــر عـ
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى فــرص 
المرض،  من  والشفاء  الوقاية 
ــة بــــمــــرض ســــرطــــان  ــيــ ــوعــ ــتــ والــ
ــة  ــاركـ ــشـ الـــــثـــــدي مـــــن خـــــــالل مـ
ــي الـــحـــمـــالت  ــ األكـــــاديـــــمـــــّيـــــة فــ

التوعوّية.
وقد تضّمنت الفعالّية عددًا 
ــرات  ــاضـ ــمـــحـ ــبــــرامــــج والـ ــن الــ مــ
التوعوّية المتنوعة حول مرض 
ــدي، وعـــالمـــاتـــه،  ــ ــثـ ــ ســــرطــــان الـ
بالسمنة،  وعــالقــتــه  وأعـــراضـــه، 
ــبــــكــــر،  ــــحـــــص الــــمــ ــفـ ــ وطـــــــــــرق الـ
والــعــالج مــنــه، قــدمــهــا الــدكــتــور 
رئــيــس جمعية  الـــــدرازي  عــامــر 
األطباء والدكتورة عقيلة مدن 
من جمعية البحرين لمكافحة 
السرطان، والدكتورة سحر زكي 
رئـــيـــس قــســم أمــــــراض الــنــســاء 

الشرق  فــي مستشفى  ــوالدة  والـ
األوسط.

ورش عمل  إقـــامـــة  تـــم  كــمــا 
وإجــــــراء فــحــوصــات اخــتــبــارّيــة 
إحدى  لتجربة  مباشر  وعــرض 

المتعافيات من المرض، حيث 
ــه تـــجـــربـــتـــهـــا مــع  ــيـ أوضــــحــــت فـ
الـــمـــرض، وكــيــف تــعــامــلــت معه 
ــتــــداًء  بـــالـــطـــرق الــصــحــيــحــة ابــ
بـــالـــرضـــى واإليــــمــــان والــشــعــور 

ــروح مــعــنــوّيــة عــالــيــة،  بـــاألمـــل بــ
واالســـتـــجـــابـــة لــخــطــة الـــعـــالج 
ــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــ الـــــمـــــقـــــررة مــ
ــــت بـــفـــضـــل اهلل  ــّوجـ ــ بـــعـــزيـــمـــة تـ

بالتعافي من المرض.

الأكاديمية الملكية لل�سرطة تنظم اليوم الوردي للتوعية ب�سرطان الثدي

حــــــازت هــيــئــة جــــودة 
ــم والـــــتـــــدريـــــب  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــتـــراف الــدولــي  عــلــى االعـ
ــاد الــعــالــمــي  ــ ــحـ ــ مــــن االتـ
نظير  الــطــبــي؛  للتعليم 
والتزامها  أدائــهــا،  جـــودة 
الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات 
ــي تــقــيــيــم  ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
واعـــتـــمـــاد بـــرامـــج كــلــيــات 
الـــطـــب الـــمـــطـــروحـــة فــي 

مملكة البحرين.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وأعـــــــــــــــرب الـ
ــئـــة  ــيـ ــلـــهـ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـ
السندي  طـــارق  الــدكــتــور 
عــــــن فـــــخـــــره واعـــــــتـــــــزازه 
بـــحـــصـــول الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ف،  الُمَشِرّ االعتراف  هذا 
ــــــُد مــكــانــتــهــا  الــــــذي ُيــــــَؤِكّ
كبيت  ــا،  ــ ــًيّ ودولــ ــا  إقــلــيــمــًيّ
ُل مملكة  خبرة ُدَولٍيّ ُيمِثّ
ــال  ــي مـــجـ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ضـــمـــان جــــــودة الــتــعــلــيــم 
والتدريب، وكجهة تقييم 
مؤسسات  ألداء  مستقلة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 
إنجاٌز  لُيضاَف  المملكة؛ 
آخـــُر إلـــى إنــجــازاتــهــا في 
مــــــجــــــال الـــــمـــــراجـــــعـــــات 
وتــــــقــــــيــــــيــــــم الـــــــبـــــــرامـــــــج 

األكاديمية. 

ــار الـــدكـــتـــور الــســنــدي  ــ وأشــ
قــد  اإلنــــــجــــــاز  هـــــــذا  أَنّ  إلـــــــى 
جهود  بفضل  للهيئة  ــَق  تــحــَقّ
كفاءاتها الوطنية، التي عملت 
باحترافية  تعمل-  -ومـــازالـــت 
ومهنية عالية المستوى؛ لرفع 
البحرين في هذا  اسم مملكة 

الميدان.
على  الهيئة  حصلت  وقــد 
االعتراف من االتحاد العالمي 
لــلــتــعــلــيــم الــطــبــي لــمــدة عشر 
 ،2032 عام  إلى  وذلــك  سنوات، 
شامل  لتقييم  خضوعها  بعد 
األكاديمي  االعتماد  لعمليات 
الطب،  لــبــرامــج  تنفذها  الــتــي 
مــتــضــمــنــة مــعــايــيــر االعــتــمــاد، 
وســــــيــــــاســــــاتــــــه، وإجــــــــــراءاتــــــــــه 

قة، وآليات اتخاذ القرار  الُمَطَبّ
في الهيئة فيما يتعلق بكليات 

الطب وبرامجها األكاديمية.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى هــذا 
إدارة  مـــديـــر  ــــــــَدِت  أَكّ ــاز،  ــجــ اإلنــ
مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــشـــيـــخـــة الـــدكـــتـــورة 
حــصــول  أَنّ  خــلــيــفــة  آل  لــبــنــى 
- كجهة وطنية معنية  الهيئة 
بمراجعات البرامج األكاديمية 
البحرين  مملكة  فــي  الطبية 
- على االعــتــراف الــدولــي من 
ِقَبِل االتحاد العالمي للتعليم 
تحسين  فـــي  يــســهــم  الـــطـــبـــي، 
ــل  ــقــ ــنــ ــتــ فــــــــــرص الــــتــــعــــلــــم والــ
والــتــوظــيــف لــخــريــجــي بــرامــج 
الــــطــــب، واســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
ــن داخــــــــل وخــــــارج  ــ ــبـــة مـ ــلـ الـــطـ
ــة؛ نـــتـــيـــجـــة حـــصـــول  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
الكليات  هــذه  وخريجي  طلبة 
على شهادة اللجنة التعليمية 
ليتم  ــانــــب؛  األجــ لــلــخــريــجــيــن 
قــبــولــهــم فـــي بـــرامـــج اإلقـــامـــة 
الفتًة  البحرين،  مملكة  خــارج 
ُز من  ُيـــَعـــِزّ الــفــوز  أَنّ هـــذا  إلـــى 
شــــروط ومــعــايــيــر الــمــراجــعــة، 
ــتــــمــــاد كـــلـــيـــات الـــطـــب مــن  واعــ
على  حائزة  وطنية  جهة  ِقــَبــِل 
االعتراف من االتحاد العالمي 

للتعليم الطبي.

الدولية  الشراكة  مبدأ  تفعيل  إطار  في 
فــي مــجــال تــبــادل الــخــبــرات، أعــلــن كــل من 
مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير 
البحثي  الـــذراع   – االصطناعي  الــذكــاء  في 
المهني،  والــتــدريــب  للتأهيل  ناصر  لمركز 
ومركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية في 
جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
عن تعاونهما في تنظيم مؤتمرين علميين 
أهمية  عــلــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى  يــهــدفــان 
ودورهــمــا  اآللــة  وتعلم  االصطناعي  الــذكــاء 

في قطاعي الرياضة والتعليم.
ويأتي تنظيم المؤتمرات ضمن الجهود 
مــبــادرات  لــدعــم  الجهتين  بــيــن  الــمــشــتــركــة 
البحرين،  مملكة  فــي  االصطناعي  الــذكــاء 
حيث يساهم مركز ناصر في توفير التعليم 
التقني والتدريب المهني للبحرينيين على 
الـــجـــودة، لــمــا يتمتع به  مــســتــوى عـــاٍل مــن 
ومــتــطــورة وتخصصه  مـــرافـــق حــديــثــة  مـــن 
فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واالبــتــكــار 
تعليمي  لــمــســار  عــبــر طـــرحـــه  والـــمـــشـــاريـــع 
والحوسبة  االصطناعي  للذكاء  مخصص 
الــســحــابــيــة مـــن جــهــة، وانـــشـــاء مــركــز سمو 
الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
جانبه،  مــن  أخـــرى.  جهة  مــن  االصطناعي 
يعتبر مركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية 
في جامعة خليفة المركز الوحيد في دولة 

اإللكترونية  الشرائح  المؤهل لتصميم  اإلمــارات 
واألمــن  االتــصــاالت  تطبيقات  فــي  المستخدمة 
والذكاء  والروبوتات  والفضاء  الصحية  والرعاية 

االصطناعي وغيرها من التطبيقات.
وحــول هــذا الــتــعــاون، صــرح الــدكــتــور عبداهلل 
بـــن نــاصــر الــنــعــيــمــي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
االصطناعي بقوله »نثمن الروابط األخوية التي 
تجمع جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ودعمهم 
الــمــتــواصــل لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي عــبــر إثــرائــهــم 
كالذكاء  النوعية  الــمــجــاالت  فــي  ومهنيًا  علميًا 
خليفة  جامعة  بمساهمة  ونشيد  االصطناعي، 
والبحثي في  والتقني  العلمي  الدعم  تقديم  في 
المستقبل  وعــلــوم  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  مــجــال 
ونتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات على 

المدى القريب«.
مركز  مدير  دامياني،  إرنيستو  الدكتور  وقــال 
الــفــيــزيــائــيــة اإللــكــتــرونــيــة فـــي جامعة  األنــظــمــة 
الــقــادمــان على مدى  الــمــؤتــمــران  »يــؤكــد  خليفة: 
فــعــالــيــة الــتــعــاون فــي مــجــال الــجــيــل الـــقـــادم من 
األنظمة الذكية، وهو تعاون يمتد ليشمل كال من 
جامعة  وليس  البحرين  ومملكة  اإلمـــارات  دولــة 
ــار،  ــذا اإلطــ خليفة ومــركــز نــاصــر فــقــط. وفـــي هـ
من  مزيًدا  المركزين  بين  الشراكة  هذه  ستشهد 

التطور في السنوات القادمة«.

ال�زير الم�ؤيد:

»ال�س�باب والريا�س�ة« حري�س�ة عل�ى التع�اون 
مع القطاع الخا�ص لتطوير المنظومة ال�سبابية

} أيمن بن توفيق المؤيد.

بحث التعاون بين مركز نا�سر للبحوث والتطوير في الذكاء 
خليفة بجامعة  الفيزيائية  الأنظمة  ومركز  ال�سطناعي 

ه���ي���ئ���ة ج�������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م ت��ح�����س��ل 
الطبي للتعليم  العالمي  التحاد  اعتراف  على 

} د. طارق السندي.

ســوق  تنظيم  هيئة  نظمت 
ــل حـــمـــلـــة تــفــتــيــشــيــة فــي  ــمـ ــعـ الـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــالــتــعــاون 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  مع 
ــيـــة،  ــلـ ــة بـــــــــوزارة الـــداخـ ــ ــامــ ــ واإلقــ
ــة الــمــحــافــظــة  ــة شـــرطـ ــريـ ــديـ ومـ
ــعـــاصـــمـــة، شــمــلــت عـــــــددًا مــن  الـ
ــع  ــواقـ الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة ومـ
العمالة،  تجمع  ومواقع  العمل 
بـــهـــدف الــتــحــقــق مـــن االلـــتـــزام 
بالقوانين واالشتراطات النافذة 

في مملكة البحرين.
وقــــــــــد أســــــــفــــــــرت الـــحـــمـــلـــة 

من  عــدد  رصــد  عــن  التفتيشية 
مـــخـــالـــفـــات أصــــحــــاب األعـــمـــال 
بشروط  تتعلق  الــتــي  والعمالة 
ــل واإلقـــــــامـــــــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــبــــحــــريــــن، وجــــــــار اتـــخـــاذ  ــي الــ ــ فـ

اإلجراءات القانونية بحقهم. 
ســوق  تنظيم  هــيــئــة  وأكــــدت 
الــحــمــالت  الــعــمــل أن اســـتـــمـــرار 
التفتيشية المكثفة في مختلف 
ــات الـــمـــمـــلـــكـــة يــهــدف  ــافـــظـ مـــحـ
العمل  بيئة  توفير  ضــمــان  إلــى 
الــمــنــاســبــة لــجــمــيــع األطــــــراف، 
بــمــا يــحــفــظ الــبــنــيــة األســاســيــة 

لــســوق الــعــمــل الــتــي تــقــوم على 
التنافسية واالستقرار والعدالة. 
ــة تـــنـــظـــيـــم  ــئــ ــيــ وجـــــــــــــددت هــ
ــا جــمــيــع  ــهـ ــوتـ ســـــوق الـــعـــمـــل دعـ
ــع إلـــــــى دعــــم  ــمـ ــتـ ــمـــجـ أفــــــــــراد الـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهــ ــجــ جــــهــــود الــ
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــمـــارســـات غــيــر 
ــوق الــعــمــل  ــ ــة فــــي ســ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــة  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــة غــــيــــر الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
داعية  كــكــل،  للمجتمع  حماية 
ــة  ــن أيــ ــ ــــالغ عــ ــإبــ ــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
تتعلق بمخالفات سوق  شكاوى 
النظامية  غير  والعمالة  العمل 

مـــــن خـــــــالل مـــــــلء االســــتــــمــــارة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
الرسمي  الــمــوقــع  على  لــإبــالغ 

 www.lmra.bh لــلــهــيــئــة 
اتصال  مــركــز  على  االتــصــال  أو 

الهيئة 17506055.

افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــهــاجــري 
بـــوزارة  الــعــامــة  الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل 
ــة، ورشــــــة الـــعـــمـــل حـــــول »مـــراجـــعـــة  ــحـ الـــصـ
الــتــوحــد«،  الــعــربــي لتشخيص  الــبــروتــوكــول 
والتي أقامتها الجمعية البحرينية لإعاقة 
الــذهــنــيــة والـــتـــوحـــد بـــالـــتـــعـــاون مـــع وحـــدة 
النفسي  الطب  بمشفى  النفسية  األطفال 
في مركز الوفاء التابع للجمعية البحرينية 
نخبة  بحضور  والتوحد،  الذهنية  لإعاقة 
من األطباء النفسيين وبمشاركة 40 مشاركًا 
والخاصة  الحكومية  الجهات  ممثلي  مــن 

ومراكز التوحد في مملكة البحرين.

مريم  الدكتورة  أكدت  المناسبة،  وبهذه 
العامة  المساعد للصحة  الوكيل  الهاجري 
العمل  أهــمــيــة عــقــد ورش  الــصــحــة،  ــوزارة  ــ بـ
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
اإلقليمية  الــمــمــارســات  أفــضــل   الســتــعــراض 
ــة فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
عــلــى أحــدث  والــتــعــرف  والــطــبــيــة،  الصحية 
المعايير  أعــلــى  ــق  وفـ ــات  ــيـ واآللـ األســالــيــب 
ــودة  ــ ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى ضــــمــــان جـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
المرضى  لجميع  الخدمات  أفضل  تقديم 

وخصوصًا مرضى التوحد.
مــال اهلل  الدكتور أحمد  وبـــدوره، رحــب 

األنـــصـــاري رئــيــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بكل 
إلى  وتــقــديــره  شكره  عــن  معربًا  بالحضور، 
وزارة الصحة، والشيخ محمد بن دعيج آل 
لرعاية  العليا  اللجنة  رئيس  نائب  خليفة 
شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على دعمهم 
المستمر لمختلف الجهود التي من شأنها 
أن تعزز الوعي لدى مزاولي المهن الطبية 
بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة 

لمتلقيها.
ــّدم الــدكــتــور أحــمــد  ــة، قــ ــورشـ وخــــالل الـ
األنصاري شرحًا حول محكات التشخيص 
حــــســــب الــــفــــهــــرس الــــخــــامــــس لــــأمــــراض 

ــة لــلــطــب  ــيـ ــكـ ــريـ الــنــفــســيــة-الــجــمــعــيــة األمـ
النفسية 2013.

ناصر  نيلة علي  الدكتورة  كما تحدثت 
 ،CARS , ADOS اخـــتـــبـــار«  تــقــديــم  عـــن 
ــورة مــيــســاء  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــاركـ ــ وبــــعــــد ذلــــــك شـ
الــبــروتــوكــول العربي  الــخــنــيــزي فــي عـــرض 
مــراجــعــتــه من  وتــمــت  الــتــوحــد،  لتشخيص 
خـــالل مــشــاركــة فــاعــلــة ومــثــمــرة مــن جميع 
الــحــاضــريــن مــن ذوي االخــتــصــاص، وبــنــاء 
تم  البرتوكول  حــول  المناقشات  تلك  على 
إجراء بعض التعديالت األساسية ومن ثم 

الموافقة عليها.

لت�س���خي�ص التوحد ور�س���ة عمل لمراجعة البروتوك���ول العربي 

ت�ف�ت�ي�����سية  حم����لة  ت�ن�ظ����م  ال�ع����مل«  »�س���وق 
العا�سم���ة« و»�س���رطة  »الج���وازات«  م���ع  بالتع���اون 

اإلســـــكـــــان  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــي عــن  ــرانــ ــمــ ــعــ ــيـــط الــ ــطـ ــخـ والـــتـ
أكــثــر مــن 50% مــن مشروع  نــفــاذ 
مــخــطــط »الــمــســيــان« الــــذي تم 
طــرحــه مــن قــبــل بــنــك اإلســكــان 
اإلسكانية،  التمويالت  بمعرض 
بالتعاون  الــــوزارة  تنظمه  الـــذي 
البنك بمجمع سيتي سنتر  مع 
الــبــحــريــن خـــالل الــفــتــرة مـــن 2 
وحتى 8 نوفمبر الجاري، ويضم 

260 قسيمة سكنية.
وأكـــــدت الــســيــدة آمـــنـــة بنت 
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
أن  الــــعــــمــــرانــــي  ــيــــط  ــتــــخــــطــ والــ
مـــخـــطـــط »الــــمــــســــيــــان« يــشــهــد 
إقبااًل كبيرًا من قبل زوار معرض 
ــيــــة مــنــذ  ــانــ ــكــ ــويــــالت اإلســ ــمــ ــتــ الــ
خالد  الشيخ  قبل  مــن  افتتاحه 
نــائــب  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يـــوم األربـــعـــاء 
الماضي، مفيدة في هذا الصدد 
بأن عدد زوار المعرض قد تجاوز 

19 ألف مواطن.
الــوزيــرة أن مخطط  وقــالــت 
الـــمـــســـيـــان حـــظـــي بــاســتــحــســان 
في  المواطنين،  مــن  كبير  عــدد 
المخطط من  به  يمتاز  ما  ظل 
موقع مميز بوسط منطقة ديار 
الــمــحــرق، وجــهــوزيــتــه مــن حيث 
توافر البنية التحتية بالمشروع، 

ــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات  ــه مــ ــربــ وقــ
والمرافق، منوهة إلى أن جميع 
قاموا بحجز  الذين  المواطنين 
على  حصلوا  المخطط  أراضــي 
ــن خـــالل  ــ عــــــــروض تـــمـــويـــلـــيـــة مـ
الفئة  ومــزايــا  »تسهيل«  برنامج 
ــدور  ــ ــة، مـــشـــيـــدة بـ ــتـــحـــدثـ ــمـــسـ الـ
الــبــنــوك والــمــصــارف الــمــشــاركــة 
في تسهيل اإلجراءات التمويلية 
وتوفير العروض التمويلية التي 

ساهمت في إقبال المواطنين.
الفرصة  أن  الــوزيــرة  وقــالــت 
المواطنين  أمــام  قائمة  تــزال  ال 
ــز األراضــــــــــــي الــمــتــبــقــيــة  لـــحـــجـ
بمخطط المسيان خالل المدة 
المتبقية للمعرض، واالستفادة 
ــروض الــــتــــي يـــوفـــرهـــا  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــام ســـــواء  ــ ــ ــكـــل عـ ـــرض بـــشـ ـــعـ ــمـ الــ

الوحدات  أو  المسيان  لمخطط 
واألراضــي والشقق التي توفرها 
الــشــركــات الــعــقــاريــة الــمــشــاركــة، 
كبيرا  عــــددا  اســتــقــطــبــت  والـــتـــي 
وحــدات  لحجز  المراجعين  من 
ــروض  ــ ــعـ ــ بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا وفـــــــق الـ
ــم تــوفــيــرهــا  الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تـ
الراغبين  للمواطنين  حــصــريــًا 
فــي االســتــفــادة مــن الــتــمــويــالت 

االسكانية.
مـــن جــانــبــه أعــــرب الــدكــتــور 
ــام بنك  خــالــد عــبــداهلل مــديــر عـ

اإلســـكـــان عـــن ســعــادتــه لــإقــبــال 
ــر عــــلــــى حــــجــــز وشــــــــراء  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
مخطط  يوفرها  التي  األراضــي 
»الـــمـــســـيـــان«، والـــــذي يــعــكــس ما 
مميزات،  مــن  المخطط  يــوفــره 
التنافسية  الــعــروض  عــن  فضاًل 
ــار األراضــــــــي بـــالـــمـــشـــروع،  ــعــ ألســ
اإلقــــبــــال  هـــــذا  أن  إلـــــى  مـــنـــوهـــًا 
ــرح  ــ ــى طـ ــ ــلـ ــ ــــك عـ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــشــــجــــع الـ
للبيع  المخططات  من  المزيد 
من  المستفيدين  عــلــى  حــصــرًا 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 

خالل المرحلة المقبلة.
ــر عـــــــام بــنــك  ــ ــديـ ــ ــع مـ ــ ــوقــ ــ ــ وت
المخطط  يــشــهــد  أن  اإلســـكـــان 
المزيد من اإلقبال خالل الفترة 
في  مشيدًا  للمعرض،  المتبقية 
الحجوزات  بمعدل  ذاتــه  الــوقــت 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
ــات الــعــقــاريــة  ــركـ ــشـ طــرحــتــهــا الـ
ــرض،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الـ
ــال عــلــى الـــعـــروض الــتــي  ــبــ واإلقــ
حصريًا  الــشــركــات  تلك  توفرها 

لرواد المعرض.
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ــمـــن  ــد أيـ ــيــ ــســ أكـــــــد الــ
بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
والرياضة  الشباب  شؤون 
نموذجًا  تقدم  الـــوزارة  أن 
مـــتـــمـــيـــزًا فـــــي الـــشـــراكـــة 
ــاص  ــخــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــع الـ ــ مــ
والدخول معه في شراكة 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــبــــرامــــج  الــــعــــديــــد مـــــن الــ
الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة، 
ــافــــة إلـــــى تــطــويــر  بــــاإلضــ
البنية التحتية الشبابية 
والـــريـــاضـــيـــة، وهــــو األمـــر 
الـــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
توجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن 
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
ويتوافق  المعظم،  البالد 
مـــــع بـــــرامـــــج وأولــــــويــــــات 
الحكومة برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بــــــن حــــمــــد آل  ســــلــــمــــان 
خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، والرامية 
الــقــطــاع  دور  تــعــزيــز  الـــى 
ــي الـــجـــوانـــب  ــاص فــ ــخــ الــ

الشبابية والرياضية.
ــار الــســيــد أيــمــن  ــ وأشــ
بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد الــى 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  أن 
بخطى  تسير  والــريــاضــة 
ــة  ثـــابـــتـــة فــــي تــنــفــيــذ رؤيــ
ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ نــــاصــــر 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــــاللـ ــل جـ ــثـ ــمـ مـ
لـــــأعـــــمـــــال اإلنــــســــانــــيــــة 
لتطوير  الشباب،  وشــؤون 

القطاعين الشبابي والرياضي، 
استراتيجية  مــع  يــتــوازى  وبما 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة 
ــى لــلــشــبــاب  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
والــــــريــــــاضــــــة رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الرامية  البحرينية  األولمبية 
لتطوير  التكامل  تحقيق  إلــى 
ــة الــــعــــمــــل الـــشـــبـــابـــي  ــومـ ــظـ ــنـ مـ

والرياضي.
وبــيــن وزيـــر شـــؤون الشباب 
ــزيـــز  ــعـ والــــــريــــــاضــــــة أهــــمــــيــــة تـ
الخاص،  القطاع  مع  الشراكة 
المواهب  تنمية  بــهــدف  وذلـــك 
ــة والــــريــــاضــــيــــة بــمــا  ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ الـ
ــــع رؤيـــــــة الـــبـــحـــريـــن  ــــالءم مـ ــتـ ــ يـ
إلى  مشيرًا   ،2030 االقتصادية 
حققت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
الــكــثــيــر مـــن اإلنـــــجـــــازات على 
والــريــاضــي،  الشبابي  الصعيد 
والتي تعتبر أحد ثمار الشراكة 
القطاع  مع  والبّناءة  الناجحة 

الخاص.
ــمــــن بــن  ــد أيــ ــيـ ــسـ وأشــــــــار الـ
وزارة  أن  إلــــى  الــمــؤيــد  تــوفــيــق 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تـــســـعـــى دائـــــمـــــًا إلــــــى تــشــجــيــع 
مــمــارســة الــريــاضــة مـــن خــالل 
يــتــحــقــق فيها  تــوفــيــر مـــالعـــب 
ســــهــــولــــة ومـــــــرونـــــــة الـــــوصـــــول 
وبـــمـــا يحقق  بــبــســاطــة،  إلــيــهــا 
المستدامة  التنموية  األهداف 
والرياضة،  بالشباب  المتعلقة 
مضيفًا أن الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص أســهــمــت فـــي تــطــويــر 
والرياضية  الشبابية  الــحــركــة 

تطورًا  أكثر  بالمملكة، وجعلها 
واإلداريـــة،  الفنية  الناحية  من 
ــزز مــن تحقيق  ــر الــــذي عـ األمــ
أبــطــال الــبــحــريــن لــلــعــديــد من 
المشرفة  الرياضية  اإلنجازات 

على مختلف األصعدة.
وزارة  إن  الــمــؤيــد:  وأضــــاف 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
تــــحــــرص عــــلــــى الــــــدخــــــول فــي 
شـــراكـــة مــتــمــيــزة مـــع الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــبـــــادرة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
مالعب  إنــشــاء  فــي  خليفة  آل 
المملكة،  ومــدن  بقرى  الفريج 
وقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من 
تــلــك الـــمـــالعـــب الـــتـــي وضــعــت 
تــحــت خــدمــة الــشــبــاب، مــؤكــدًا 
أن القطاع الخاص كان شريكًا 
ــــي نـــجـــاح  أســــاســــيــــًا وفـــــاعـــــاًل فـ
الــمــبــادرة بــاعــتــبــاره يــضــع دعــم 
والمجتمع  البحريني  الشباب 
بــكــامــل فــئــاتــه ضــمــن أولــويــاتــه 

ومسؤولياته االجتماعية.
الملكّية  األكاديمّية  نّظمت 
للشرطة بالتعاون مع مستشفى 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، وجـــمـــعـــيـــة 
وجمعّية  الــبــحــريــنــّيــة،  األطـــبـــاء 
الــبــحــريــن لــمــكــافــحــة الــســرطــان 
ــيــــوم الــــــــوردي وذلــــك  فـــعـــالـــّيـــة الــ
تــزامــنــًا مـــع الــحــمــلــة الــعــالــمــّيــة 
ــة بـــمـــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــلـ الــــســــنــــوّيــــة لـ

سرطان الثدي.
ــة، أكــــد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
العميد فواز حسن الحسن آمر 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة 
تــأتــي ضمن  الــفــعــالــّيــة  أن هـــذه 
جــهــود األكــاديــمــّيــة فـــي خــدمــة 
الحملة  هــــذه  وأن  الــمــجــتــمــع، 
الوعي  إلى محاولة رفع  تهدف 
ــثـــدي،  ــان الـ والــــحــــد مــــن ســــرطــ
بأعراضه،  التعريف  طريق  عن 
ــيــــة بـــأهـــمـــيـــة الــكــشــف  ــتــــوعــ والــ

ــه، وطــــــرق عــالجــه  ــنـ الــمــبــكــر عـ
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى فــرص 
المرض،  من  والشفاء  الوقاية 
ــة بــــمــــرض ســــرطــــان  ــيــ ــوعــ ــتــ والــ
ــة  ــاركـ ــشـ الـــــثـــــدي مـــــن خـــــــالل مـ
ــي الـــحـــمـــالت  ــ األكـــــاديـــــمـــــّيـــــة فــ

التوعوّية.
وقد تضّمنت الفعالّية عددًا 
ــرات  ــاضـ ــمـــحـ ــبــــرامــــج والـ ــن الــ مــ
التوعوّية المتنوعة حول مرض 
ــدي، وعـــالمـــاتـــه،  ــ ــثـ ــ ســــرطــــان الـ
بالسمنة،  وعــالقــتــه  وأعـــراضـــه، 
ــبــــكــــر،  ــــحـــــص الــــمــ ــفـ ــ وطـــــــــــرق الـ
والــعــالج مــنــه، قــدمــهــا الــدكــتــور 
رئــيــس جمعية  الـــــدرازي  عــامــر 
األطباء والدكتورة عقيلة مدن 
من جمعية البحرين لمكافحة 
السرطان، والدكتورة سحر زكي 
رئـــيـــس قــســم أمــــــراض الــنــســاء 

الشرق  فــي مستشفى  ــوالدة  والـ
األوسط.

ورش عمل  إقـــامـــة  تـــم  كــمــا 
وإجــــــراء فــحــوصــات اخــتــبــارّيــة 
إحدى  لتجربة  مباشر  وعــرض 

المتعافيات من المرض، حيث 
ــه تـــجـــربـــتـــهـــا مــع  ــيـ أوضــــحــــت فـ
الـــمـــرض، وكــيــف تــعــامــلــت معه 
ــتــــداًء  بـــالـــطـــرق الــصــحــيــحــة ابــ
بـــالـــرضـــى واإليــــمــــان والــشــعــور 

ــروح مــعــنــوّيــة عــالــيــة،  بـــاألمـــل بــ
واالســـتـــجـــابـــة لــخــطــة الـــعـــالج 
ــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــ الـــــمـــــقـــــررة مــ
ــــت بـــفـــضـــل اهلل  ــّوجـ ــ بـــعـــزيـــمـــة تـ

بالتعافي من المرض.

الأكاديمية الملكية لل�سرطة تنظم اليوم الوردي للتوعية ب�سرطان الثدي

حــــــازت هــيــئــة جــــودة 
ــم والـــــتـــــدريـــــب  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــتـــراف الــدولــي  عــلــى االعـ
ــاد الــعــالــمــي  ــ ــحـ ــ مــــن االتـ
نظير  الــطــبــي؛  للتعليم 
والتزامها  أدائــهــا،  جـــودة 
الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات 
ــي تــقــيــيــم  ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
واعـــتـــمـــاد بـــرامـــج كــلــيــات 
الـــطـــب الـــمـــطـــروحـــة فــي 

مملكة البحرين.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وأعـــــــــــــــرب الـ
ــئـــة  ــيـ ــلـــهـ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـ
السندي  طـــارق  الــدكــتــور 
عــــــن فـــــخـــــره واعـــــــتـــــــزازه 
بـــحـــصـــول الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ف،  الُمَشِرّ االعتراف  هذا 
ــــــُد مــكــانــتــهــا  الــــــذي ُيــــــَؤِكّ
كبيت  ــا،  ــ ــًيّ ودولــ ــا  إقــلــيــمــًيّ
ُل مملكة  خبرة ُدَولٍيّ ُيمِثّ
ــال  ــي مـــجـ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ضـــمـــان جــــــودة الــتــعــلــيــم 
والتدريب، وكجهة تقييم 
مؤسسات  ألداء  مستقلة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 
إنجاٌز  لُيضاَف  المملكة؛ 
آخـــُر إلـــى إنــجــازاتــهــا في 
مــــــجــــــال الـــــمـــــراجـــــعـــــات 
وتــــــقــــــيــــــيــــــم الـــــــبـــــــرامـــــــج 

األكاديمية. 

ــار الـــدكـــتـــور الــســنــدي  ــ وأشــ
قــد  اإلنــــــجــــــاز  هـــــــذا  أَنّ  إلـــــــى 
جهود  بفضل  للهيئة  ــَق  تــحــَقّ
كفاءاتها الوطنية، التي عملت 
باحترافية  تعمل-  -ومـــازالـــت 
ومهنية عالية المستوى؛ لرفع 
البحرين في هذا  اسم مملكة 

الميدان.
على  الهيئة  حصلت  وقــد 
االعتراف من االتحاد العالمي 
لــلــتــعــلــيــم الــطــبــي لــمــدة عشر 
 ،2032 عام  إلى  وذلــك  سنوات، 
شامل  لتقييم  خضوعها  بعد 
األكاديمي  االعتماد  لعمليات 
الطب،  لــبــرامــج  تنفذها  الــتــي 
مــتــضــمــنــة مــعــايــيــر االعــتــمــاد، 
وســــــيــــــاســــــاتــــــه، وإجــــــــــراءاتــــــــــه 

قة، وآليات اتخاذ القرار  الُمَطَبّ
في الهيئة فيما يتعلق بكليات 

الطب وبرامجها األكاديمية.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى هــذا 
إدارة  مـــديـــر  ــــــــَدِت  أَكّ ــاز،  ــجــ اإلنــ
مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــشـــيـــخـــة الـــدكـــتـــورة 
حــصــول  أَنّ  خــلــيــفــة  آل  لــبــنــى 
- كجهة وطنية معنية  الهيئة 
بمراجعات البرامج األكاديمية 
البحرين  مملكة  فــي  الطبية 
- على االعــتــراف الــدولــي من 
ِقَبِل االتحاد العالمي للتعليم 
تحسين  فـــي  يــســهــم  الـــطـــبـــي، 
ــل  ــقــ ــنــ ــتــ فــــــــــرص الــــتــــعــــلــــم والــ
والــتــوظــيــف لــخــريــجــي بــرامــج 
الــــطــــب، واســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
ــن داخــــــــل وخــــــارج  ــ ــبـــة مـ ــلـ الـــطـ
ــة؛ نـــتـــيـــجـــة حـــصـــول  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
الكليات  هــذه  وخريجي  طلبة 
على شهادة اللجنة التعليمية 
ليتم  ــانــــب؛  األجــ لــلــخــريــجــيــن 
قــبــولــهــم فـــي بـــرامـــج اإلقـــامـــة 
الفتًة  البحرين،  مملكة  خــارج 
ُز من  ُيـــَعـــِزّ الــفــوز  أَنّ هـــذا  إلـــى 
شــــروط ومــعــايــيــر الــمــراجــعــة، 
ــتــــمــــاد كـــلـــيـــات الـــطـــب مــن  واعــ
على  حائزة  وطنية  جهة  ِقــَبــِل 
االعتراف من االتحاد العالمي 

للتعليم الطبي.

الدولية  الشراكة  مبدأ  تفعيل  إطار  في 
فــي مــجــال تــبــادل الــخــبــرات، أعــلــن كــل من 
مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير 
البحثي  الـــذراع   – االصطناعي  الــذكــاء  في 
المهني،  والــتــدريــب  للتأهيل  ناصر  لمركز 
ومركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية في 
جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
عن تعاونهما في تنظيم مؤتمرين علميين 
أهمية  عــلــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى  يــهــدفــان 
ودورهــمــا  اآللــة  وتعلم  االصطناعي  الــذكــاء 

في قطاعي الرياضة والتعليم.
ويأتي تنظيم المؤتمرات ضمن الجهود 
مــبــادرات  لــدعــم  الجهتين  بــيــن  الــمــشــتــركــة 
البحرين،  مملكة  فــي  االصطناعي  الــذكــاء 
حيث يساهم مركز ناصر في توفير التعليم 
التقني والتدريب المهني للبحرينيين على 
الـــجـــودة، لــمــا يتمتع به  مــســتــوى عـــاٍل مــن 
ومــتــطــورة وتخصصه  مـــرافـــق حــديــثــة  مـــن 
فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واالبــتــكــار 
تعليمي  لــمــســار  عــبــر طـــرحـــه  والـــمـــشـــاريـــع 
والحوسبة  االصطناعي  للذكاء  مخصص 
الــســحــابــيــة مـــن جــهــة، وانـــشـــاء مــركــز سمو 
الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
جانبه،  مــن  أخـــرى.  جهة  مــن  االصطناعي 
يعتبر مركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية 
في جامعة خليفة المركز الوحيد في دولة 

اإللكترونية  الشرائح  المؤهل لتصميم  اإلمــارات 
واألمــن  االتــصــاالت  تطبيقات  فــي  المستخدمة 
والذكاء  والروبوتات  والفضاء  الصحية  والرعاية 

االصطناعي وغيرها من التطبيقات.
وحــول هــذا الــتــعــاون، صــرح الــدكــتــور عبداهلل 
بـــن نــاصــر الــنــعــيــمــي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء 
االصطناعي بقوله »نثمن الروابط األخوية التي 
تجمع جامعة خليفة باإلمارات العربية المتحدة 
ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ودعمهم 
الــمــتــواصــل لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي عــبــر إثــرائــهــم 
كالذكاء  النوعية  الــمــجــاالت  فــي  ومهنيًا  علميًا 
خليفة  جامعة  بمساهمة  ونشيد  االصطناعي، 
والبحثي في  والتقني  العلمي  الدعم  تقديم  في 
المستقبل  وعــلــوم  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  مــجــال 
ونتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات على 

المدى القريب«.
مركز  مدير  دامياني،  إرنيستو  الدكتور  وقــال 
الــفــيــزيــائــيــة اإللــكــتــرونــيــة فـــي جامعة  األنــظــمــة 
الــقــادمــان على مدى  الــمــؤتــمــران  »يــؤكــد  خليفة: 
فــعــالــيــة الــتــعــاون فــي مــجــال الــجــيــل الـــقـــادم من 
األنظمة الذكية، وهو تعاون يمتد ليشمل كال من 
جامعة  وليس  البحرين  ومملكة  اإلمـــارات  دولــة 
ــار،  ــذا اإلطــ خليفة ومــركــز نــاصــر فــقــط. وفـــي هـ
من  مزيًدا  المركزين  بين  الشراكة  هذه  ستشهد 

التطور في السنوات القادمة«.

ال�زير الم�ؤيد:

»ال�س�باب والريا�س�ة« حري�س�ة عل�ى التع�اون 
مع القطاع الخا�ص لتطوير المنظومة ال�سبابية

} أيمن بن توفيق المؤيد.

بحث التعاون بين مركز نا�سر للبحوث والتطوير في الذكاء 
خليفة بجامعة  الفيزيائية  الأنظمة  ومركز  ال�سطناعي 

ه���ي���ئ���ة ج�������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م ت��ح�����س��ل 
الطبي للتعليم  العالمي  التحاد  اعتراف  على 

} د. طارق السندي.

ســوق  تنظيم  هيئة  نظمت 
ــل حـــمـــلـــة تــفــتــيــشــيــة فــي  ــمـ ــعـ الـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــالــتــعــاون 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  مع 
ــيـــة،  ــلـ ــة بـــــــــوزارة الـــداخـ ــ ــامــ ــ واإلقــ
ــة الــمــحــافــظــة  ــة شـــرطـ ــريـ ــديـ ومـ
ــعـــاصـــمـــة، شــمــلــت عـــــــددًا مــن  الـ
ــع  ــواقـ الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة ومـ
العمالة،  تجمع  ومواقع  العمل 
بـــهـــدف الــتــحــقــق مـــن االلـــتـــزام 
بالقوانين واالشتراطات النافذة 

في مملكة البحرين.
وقــــــــــد أســــــــفــــــــرت الـــحـــمـــلـــة 

من  عــدد  رصــد  عــن  التفتيشية 
مـــخـــالـــفـــات أصــــحــــاب األعـــمـــال 
بشروط  تتعلق  الــتــي  والعمالة 
ــل واإلقـــــــامـــــــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــبــــحــــريــــن، وجــــــــار اتـــخـــاذ  ــي الــ ــ فـ

اإلجراءات القانونية بحقهم. 
ســوق  تنظيم  هــيــئــة  وأكــــدت 
الــحــمــالت  الــعــمــل أن اســـتـــمـــرار 
التفتيشية المكثفة في مختلف 
ــات الـــمـــمـــلـــكـــة يــهــدف  ــافـــظـ مـــحـ
العمل  بيئة  توفير  ضــمــان  إلــى 
الــمــنــاســبــة لــجــمــيــع األطــــــراف، 
بــمــا يــحــفــظ الــبــنــيــة األســاســيــة 

لــســوق الــعــمــل الــتــي تــقــوم على 
التنافسية واالستقرار والعدالة. 
ــة تـــنـــظـــيـــم  ــئــ ــيــ وجـــــــــــــددت هــ
ــا جــمــيــع  ــهـ ــوتـ ســـــوق الـــعـــمـــل دعـ
ــع إلـــــــى دعــــم  ــمـ ــتـ ــمـــجـ أفــــــــــراد الـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهــ ــجــ جــــهــــود الــ
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــمـــارســـات غــيــر 
ــوق الــعــمــل  ــ ــة فــــي ســ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــة  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــة غــــيــــر الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
داعية  كــكــل،  للمجتمع  حماية 
ــة  ــن أيــ ــ ــــالغ عــ ــإبــ ــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
تتعلق بمخالفات سوق  شكاوى 
النظامية  غير  والعمالة  العمل 

مـــــن خـــــــالل مـــــــلء االســــتــــمــــارة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
الرسمي  الــمــوقــع  على  لــإبــالغ 

 www.lmra.bh لــلــهــيــئــة 
اتصال  مــركــز  على  االتــصــال  أو 

الهيئة 17506055.

افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــهــاجــري 
بـــوزارة  الــعــامــة  الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل 
ــة، ورشــــــة الـــعـــمـــل حـــــول »مـــراجـــعـــة  ــحـ الـــصـ
الــتــوحــد«،  الــعــربــي لتشخيص  الــبــروتــوكــول 
والتي أقامتها الجمعية البحرينية لإعاقة 
الــذهــنــيــة والـــتـــوحـــد بـــالـــتـــعـــاون مـــع وحـــدة 
النفسي  الطب  بمشفى  النفسية  األطفال 
في مركز الوفاء التابع للجمعية البحرينية 
نخبة  بحضور  والتوحد،  الذهنية  لإعاقة 
من األطباء النفسيين وبمشاركة 40 مشاركًا 
والخاصة  الحكومية  الجهات  ممثلي  مــن 

ومراكز التوحد في مملكة البحرين.

مريم  الدكتورة  أكدت  المناسبة،  وبهذه 
العامة  المساعد للصحة  الوكيل  الهاجري 
العمل  أهــمــيــة عــقــد ورش  الــصــحــة،  ــوزارة  ــ بـ
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
اإلقليمية  الــمــمــارســات  أفــضــل   الســتــعــراض 
ــة فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
عــلــى أحــدث  والــتــعــرف  والــطــبــيــة،  الصحية 
المعايير  أعــلــى  ــق  وفـ ــات  ــيـ واآللـ األســالــيــب 
ــودة  ــ ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى ضــــمــــان جـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
المرضى  لجميع  الخدمات  أفضل  تقديم 

وخصوصًا مرضى التوحد.
مــال اهلل  الدكتور أحمد  وبـــدوره، رحــب 

األنـــصـــاري رئــيــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بكل 
إلى  وتــقــديــره  شكره  عــن  معربًا  بالحضور، 
وزارة الصحة، والشيخ محمد بن دعيج آل 
لرعاية  العليا  اللجنة  رئيس  نائب  خليفة 
شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على دعمهم 
المستمر لمختلف الجهود التي من شأنها 
أن تعزز الوعي لدى مزاولي المهن الطبية 
بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة 

لمتلقيها.
ــّدم الــدكــتــور أحــمــد  ــة، قــ ــورشـ وخــــالل الـ
األنصاري شرحًا حول محكات التشخيص 
حــــســــب الــــفــــهــــرس الــــخــــامــــس لــــأمــــراض 

ــة لــلــطــب  ــيـ ــكـ ــريـ الــنــفــســيــة-الــجــمــعــيــة األمـ
النفسية 2013.

ناصر  نيلة علي  الدكتورة  كما تحدثت 
 ،CARS , ADOS اخـــتـــبـــار«  تــقــديــم  عـــن 
ــورة مــيــســاء  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــاركـ ــ وبــــعــــد ذلــــــك شـ
الــبــروتــوكــول العربي  الــخــنــيــزي فــي عـــرض 
مــراجــعــتــه من  وتــمــت  الــتــوحــد،  لتشخيص 
خـــالل مــشــاركــة فــاعــلــة ومــثــمــرة مــن جميع 
الــحــاضــريــن مــن ذوي االخــتــصــاص، وبــنــاء 
تم  البرتوكول  حــول  المناقشات  تلك  على 
إجراء بعض التعديالت األساسية ومن ثم 

الموافقة عليها.

لت�س���خي�ص التوحد ور�س���ة عمل لمراجعة البروتوك���ول العربي 

ت�ف�ت�ي�����سية  حم����لة  ت�ن�ظ����م  ال�ع����مل«  »�س���وق 
العا�سم���ة« و»�س���رطة  »الج���وازات«  م���ع  بالتع���اون 

اإلســـــكـــــان  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــي عــن  ــرانــ ــمــ ــعــ ــيـــط الــ ــطـ ــخـ والـــتـ
أكــثــر مــن 50% مــن مشروع  نــفــاذ 
مــخــطــط »الــمــســيــان« الــــذي تم 
طــرحــه مــن قــبــل بــنــك اإلســكــان 
اإلسكانية،  التمويالت  بمعرض 
بالتعاون  الــــوزارة  تنظمه  الـــذي 
البنك بمجمع سيتي سنتر  مع 
الــبــحــريــن خـــالل الــفــتــرة مـــن 2 
وحتى 8 نوفمبر الجاري، ويضم 

260 قسيمة سكنية.
وأكـــــدت الــســيــدة آمـــنـــة بنت 
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
أن  الــــعــــمــــرانــــي  ــيــــط  ــتــــخــــطــ والــ
مـــخـــطـــط »الــــمــــســــيــــان« يــشــهــد 
إقبااًل كبيرًا من قبل زوار معرض 
ــيــــة مــنــذ  ــانــ ــكــ ــويــــالت اإلســ ــمــ ــتــ الــ
خالد  الشيخ  قبل  مــن  افتتاحه 
نــائــب  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ ــن  بــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يـــوم األربـــعـــاء 
الماضي، مفيدة في هذا الصدد 
بأن عدد زوار المعرض قد تجاوز 

19 ألف مواطن.
الــوزيــرة أن مخطط  وقــالــت 
الـــمـــســـيـــان حـــظـــي بــاســتــحــســان 
في  المواطنين،  مــن  كبير  عــدد 
المخطط من  به  يمتاز  ما  ظل 
موقع مميز بوسط منطقة ديار 
الــمــحــرق، وجــهــوزيــتــه مــن حيث 
توافر البنية التحتية بالمشروع، 

ــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات  ــه مــ ــربــ وقــ
والمرافق، منوهة إلى أن جميع 
قاموا بحجز  الذين  المواطنين 
على  حصلوا  المخطط  أراضــي 
ــن خـــالل  ــ عــــــــروض تـــمـــويـــلـــيـــة مـ
الفئة  ومــزايــا  »تسهيل«  برنامج 
ــدور  ــ ــة، مـــشـــيـــدة بـ ــتـــحـــدثـ ــمـــسـ الـ
الــبــنــوك والــمــصــارف الــمــشــاركــة 
في تسهيل اإلجراءات التمويلية 
وتوفير العروض التمويلية التي 

ساهمت في إقبال المواطنين.
الفرصة  أن  الــوزيــرة  وقــالــت 
المواطنين  أمــام  قائمة  تــزال  ال 
ــز األراضــــــــــــي الــمــتــبــقــيــة  لـــحـــجـ
بمخطط المسيان خالل المدة 
المتبقية للمعرض، واالستفادة 
ــروض الــــتــــي يـــوفـــرهـــا  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــام ســـــواء  ــ ــ ــكـــل عـ ـــرض بـــشـ ـــعـ ــمـ الــ

الوحدات  أو  المسيان  لمخطط 
واألراضــي والشقق التي توفرها 
الــشــركــات الــعــقــاريــة الــمــشــاركــة، 
كبيرا  عــــددا  اســتــقــطــبــت  والـــتـــي 
وحــدات  لحجز  المراجعين  من 
ــروض  ــ ــعـ ــ بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا وفـــــــق الـ
ــم تــوفــيــرهــا  الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تـ
الراغبين  للمواطنين  حــصــريــًا 
فــي االســتــفــادة مــن الــتــمــويــالت 

االسكانية.
مـــن جــانــبــه أعــــرب الــدكــتــور 
ــام بنك  خــالــد عــبــداهلل مــديــر عـ

اإلســـكـــان عـــن ســعــادتــه لــإقــبــال 
ــر عــــلــــى حــــجــــز وشــــــــراء  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
مخطط  يوفرها  التي  األراضــي 
»الـــمـــســـيـــان«، والـــــذي يــعــكــس ما 
مميزات،  مــن  المخطط  يــوفــره 
التنافسية  الــعــروض  عــن  فضاًل 
ــار األراضــــــــي بـــالـــمـــشـــروع،  ــعــ ألســ
اإلقــــبــــال  هـــــذا  أن  إلـــــى  مـــنـــوهـــًا 
ــرح  ــ ــى طـ ــ ــلـ ــ ــــك عـ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــشــــجــــع الـ
للبيع  المخططات  من  المزيد 
من  المستفيدين  عــلــى  حــصــرًا 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 

خالل المرحلة المقبلة.
ــر عـــــــام بــنــك  ــ ــديـ ــ ــع مـ ــ ــوقــ ــ ــ وت
المخطط  يــشــهــد  أن  اإلســـكـــان 
المزيد من اإلقبال خالل الفترة 
في  مشيدًا  للمعرض،  المتبقية 
الحجوزات  بمعدل  ذاتــه  الــوقــت 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
ــات الــعــقــاريــة  ــركـ ــشـ طــرحــتــهــا الـ
ــرض،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الـ
ــال عــلــى الـــعـــروض الــتــي  ــبــ واإلقــ
حصريًا  الــشــركــات  تلك  توفرها 

لرواد المعرض.
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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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بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
السيد جواد حسن وزيرة الصحة، 
والخطط  الــبــرامــج  دعـــم  أهــمــيــة 
ــى تــعــزيــز  ــ الـــوقـــائـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـ
حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
ــر األمــــــــــــراض غــيــر  ــاطــ ــخــ ــن مــ ــ مــ
منوهة  ومــضــاعــفــاتــهــا،  الــســاريــة 
لمكافحة  الوطني  الفريق  بــدور 
األمراض المزمنة )غير السارية( 

في ذلك.
ونـــــــوهـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
مختلف  بين  الفاعلة  بالشراكة 
الـــجـــهـــات والـــقـــطـــاعـــات الــمــعــنــيــة 
واألهــداف  المساعي  تحقيق  في 
للمنظومة  المشتركة  الصحية 
الــصــحــيــة واســـتـــدامـــة خــدمــاتــهــا، 
إلى  أســاســي  والــتــي تسعى بشكل 
االســـتـــثـــمـــار فـــي أنـــمـــاط الــحــيــاة 
جــودة  عــلــى  والــحــفــاظ  الصحية 
الــحــيــاة والــحــد مــن انــتــشــار هــذه 
األمـــــــراض وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وتــعــزيــز 
بكل  منها  الممكنة  الوقاية  سبل 
الطرق المتاحة، وذلك في سبيل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة 

أفراد المجتمع.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزيرة 
للفريق  الثاني  االجتماع  أعمال 
الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة األمــــــراض 
والــذي  الــســاريــة(،  )غير  المزمنة 

عــقــد بــحــضــور جــمــيــع األعـــضـــاء 
وعدد من المسؤولين بالوزارة.

الصحة خالل  وزيـــرة  وأكـــدت 
مواصلة  أهمية  االجتماع  أعمال 
تنفيذ مجمل البرامج والمشاريع 

الصحية التي تهدف إلى تطوير 
جودة وكفاءة الخدمات الصحية 
والـــوقـــائـــيـــة الــمــقــدمــة بــالــقــطــاع 
من  العديد  تنفيذ  عبر  الصحي 
ــرامـــج الــمــشــتــركــة  ــبـ الــخــطــط والـ

العالقة خدمة  ذات  الجهات  بين 
لــلــمــجــتــمــع، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة 
فــي  األخــــــــرى  الـــقـــطـــاعـــات  ودور 
الوقاية  أجــل  مــن  العمل  تفعيل 
والــســيــطــرة عــلــى األمـــــراض غير 

السارية.
ــم خـــــالل االجـــتـــمـــاع،  وقـــــد تــ
التصديق على محضر االجتماع 
قــرارات  تنفيذ  ومتابعة  الــســابــق، 
وتـــــوصـــــيـــــات الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
لــمــكــافــحــة األمــــــــراض الــمــزمــنــة 
)غــيــر الـــســـاريـــة(، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــدد مــــن أبــــرز  بـــحـــث ومـــنـــاقـــشـــة عـ
الـــمـــوضـــوعـــات والــــتــــي جـــــاء مــن 
ضمنها موضوع المشاركة باليوم 
الــعــالــمــي لــلــســكــري، وعـــرض أهــم 
مـــســـتـــجـــدات الـــمـــســـح الــصــحــي 
ــراض  ــعــ ــتــ واســ  ،2023 ــي  ــنــ ــوطــ الــ
مـــســـتـــجـــدات الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــكــــشــــف الــــمــــبــــكــــر لــــســــرطــــان  ــلــ لــ
جانب  إلى  والمستقيم،  القولون 
ــتــــجــــدات الــــــــقــــــــرارات بـــشـــأن  مــــســ
ــة والـــكـــشـــف الــمــبــكــر عن  ــايـ ــوقـ الـ

سرطان عنق الرحم.

محميد احملميد

ــأن »شــجــرة  ــام، بــ ــ ــا عــلــى يــقــيــن تـ أنــ
ــارة  ــ الــحــيــاة« الــتــي تــكــرر ذكـــرهـــا واإلشـ
 )4( الفاتيكان  بابا  خطاب  فــي  إليها، 
البحرين،  مرات، خالل زيارته لمملكة 
وحتى  ومتابعة،  اهتمام  محل  ستكون 
بــحــث وســــــؤال، لــــدى كـــل زائــــر وســائــح 
الـــبـــحـــريـــن، أو بــاحــث  أجــنــبــي ســـيـــزور 
معلومات  على  يطلع  أن  يريد  ومهتم 

عنها.
ــام، بـــأن الـــدالالت  أنـــا عــلــى يقين تـ
ــا  ــابـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــحـ ــ والــــــعــــــالمــــــات الـــــتـــــي أوضـ
الفاتيكان، حول رمزية وتاريخ »شجرة 
المحطات  كــل  ــال  بـ أشــغــلــت  الــحــيــاة«، 
الديانة  أتباع  وكل  الدولية،  اإلعالمية 
المسيحية، وكل العاملين في الشؤون 
اإلنــســانــيــة، وكـــل الــنــشــطــاء فــي مجال 
السالم، وحتى كل المهتمين بالشؤون 

البيئية والمناخية. 
أنــــا عــلــى يــقــيــن تــــام، بــــأن الــتــاريــخ 
الزيارة  حــول  يــوم،  ذات  شاهدا  سيقف 
لبابا  المتكررة  ــارات  واإلشـ التاريخية، 
التي  الــحــيــاة«،  »شــجــرة  عــن  الفاتيكان 
غدت اليوم أيقونة بحرينية للبشرية.. 
ــتـــى األمــــــــس كـــــــان عــــدد  ولـــلـــعـــلـــم فـــحـ
عن  )جوجل(  محرك  على  المتابعات 
»شجرة الحياة«، يبلغ قرابة 22 مليون 

مشاهدة.
لذلك كله، ولكثير غيره.. بات من 
الضروري والالزم معا، أن يتم استثمار 
»شجرة الحياة« كرمزية وتاريخ وداللة، 
وما  الوطن،  هــذا  على حضارة  شاهدة 
وثــوابــت  جـــذور عميقة،  مــن  بــه  يتميز 
عظيمة،  ومبادئ  رفيعة،  وقيم  أصيلة، 
وثقافة راسخة، وممارسة واضحة، في 

التعايش والتسامح والسالم. 
أن  اآلن،  الـــجـــمـــيـــل  ــــن  مـ ــون  ــكـ ــيـ سـ
تــكــون صـــور ونـــمـــاذج »شـــجـــرة الــحــيــاة« 
حــاضــرة فــي كــل الــمــعــارض والــبــرامــج 
التسويقية، وعند محالت بيع التحف 

ــــي طـــوابـــع  ــا الــبــحــريــنــيــة، وفـ والــــهــــدايــ
البريد وغيرها.. وسيكون من األفضل 
أن يــكــون )مــجــســم( »شـــجـــرة الــحــيــاة« 
متاحا في المطار وللزوار، وفي فيديو 
للمسافرين  الــوطــنــيــة  الــنــاقــلــة  عـــرض 
والركاب، وحتى ملصقات في حافالت 
فعالية  أي  تنظيم  وعند  العام،  النقل 
وفي  بالخارج،  سفاراتنا  في  بحرينية 

المؤتمرات والمعارض الدولية. 
هذه مادة وطنية تاريخية، يستوجب 
األمر منا استثمارها وتسويقها للخارج 
والداخل، إلبراز ما يشهده هذا الوطن 
تــعــايــش وتــســامــح وســــالم، وتذكير  مــن 
الفاتيكان عن  بابا  إليه  أشار  بما  دائم 
عراقة هذا المجتمع، بقيمه ومبادئه، 
ودســتــوره،  بثقافته  وأصــالــتــه،  بثوابته 

وبممارساته وإجراءاته.
ــال بــابــا  ــ ــيــــاة«، كـــمـــا قـ »شــــجــــرة الــــحــ
الجذور  فــي  سرها  يكمن  الفاتيكان.. 
ــود واالزدهـــــــــــار،  ــمــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــصــ
والـــتـــنـــوع الـــبـــشـــري، كـــمـــا هــــي مــمــلــكــة 
الـــحـــيـــاة« تشهد  ــجـــرة  »شـ الـــبـــحـــريـــن.. 
أوراقــهــا،  وتشابك  وأحجامها  فروعها 
بتنمية إنتاجية في هذا البلد، والتنوع 
أرضــه..»شــجــرة  على  الكبير  اإلنــســانــي 
الحياة«، التي ال تزال تقف وحيدة في 
مشهد الصحراء، تذكر بخدمة الخير 
راسخ  كنهج  البيئية،  والقضية  الــعــام، 
الحضارية  بتوجهاته  الوطن  هــذا  في 
الــحــيــاة« بحركتها  »شــجــرة  الــرفــيــعــة.. 
ــتــــي تـــعـــطـــي األكــســجــيــن  الـــنـــبـــاتـــيـــة الــ
اإلنسان  لحياة  بــارزة  صــورة  للخليقة، 
واالزدهار والسالم، الذي يؤمن به هذا 

المجتمع، ويعمل عليه ويتنفسه.
»شـــجـــرة الـــحـــيـــاة« أصــبــحــت الــيــوم 
وأيقونة  إنــســانــيــة،  وقيمة  ثــريــة،  مـــادة 
ــــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا،  لـــلـــبـــشـــريـــة.. وجـ
تسويقها  واســتــثــمــار  بــهــا،  واالهـــتـــمـــام 

وإبرازها.. فهل نفعل..؟

malmahmeed7@gmail.com

»�شجرة الحياة«..

 �أيقونة بحرينية للب�شرية
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} جانب من أعمال االجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة األمراض المزمنة.

أهمية  الصحة  بوزارة  العامة  الصحة  إدارة  أّكدت 
التغذية الصحية لفئة السن المدرسي من األطفال 
والــمــراهــقــيــن وتــأثــيــره األســاســي عــلــى تــكــويــن البنية 
الصحية لكل فئات المجتمع العمرية، وهذا ما يعزز 
ُيــقــّدم لهذه  مــا  كــل  والــحــرص على  أهمية االهــتــمــام 
الفئة من طعام وشراب داخل البيئة المدرسية، حيث 

يقضي الطالب ثلث يومه في المدرسة.
إدارة  جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها 
ــوزارة الــصــحــة بــالــتــعــاون مــع إدارة  ــ الــصــحــة الــعــامــة بـ
تحت  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الطالبية  الخدمات 
ــب تـــوافـــرهـــا في  ــواجـ ــات الـ ــتـــراطـ ــنـــوان: »دلـــيـــل االشـ عـ
لألطعمة  التغذوية  والــجــودة  األغــذيــة  سالمة  مجال 
والمشروبات المقدمة في المقصف المدرسي«، والتي 
الحكمة  بيت  مــدرســة  فــي  يومين  مــدى  على  أقيمت 
من  ممثل   200 من  أكثر  بحضور  للبنات،  االبتدائية 
المدارس  أعضاء لجان المقاصف المدرسية من كل 

الحكومية والمعنيين من وزارة التربية والتعليم.
وقالت إدارة الصحة العامة إنه وفي إطار المتابعة 
المتواصلة لوزارة الصحة لسالمة األغذية المقدمة 
وضــمــان رصـــد أي حـــاالت مــن الــتــســمــمــات الــغــذائــيــة 

وطرق الحفظ والوقاية، تم عقد هذه الورشة الهادفة 
إلى التطوير من جودة األطعمة المقدمة بالمقاصف 

المدرسية كمًا ونوعًا وسالمة األغذية.
قبل  من  تقديم محاضرتين  الورشة  وقد شملت 
قدمت  حيث  األغــذيــة،  مراقبة  وقــســم  التغذية  قسم 
ــإدارة  الــســيــدة نـــور مــحــمــد طــــرادة أخــصــائــي تــغــذيــة بــ
الخطوات  إلــى  فيه  تطرقت  عــرضــًا  الــعــامــة،  الصحة 
ــدة فـــي مــجــال تــحــســيــن الـــجـــودة الــتــغــذويــة في  الـــرائـ
الــمــقــاصــف الــمــدرســيــة والــتــعــريــف بــدلــيــل األطــعــمــة 
ــات الــمــقــدمــة فـــي الــمــقــصــف الــمــدرســي  ــروبـ ــشـ ــمـ والـ
واالشتراطات الواجب توافرها من الناحية التغذوية، 
وذلــــــك مــــن خـــــالل الـــتـــعـــريـــف بـــاألطـــعـــمـــة الــمــمــنــوع 
بــاإلضــافــة  مــخــالــفــات،  أي  عــن  التبليغ  وآلــيــة  بيعها 
تقديم  وضمان  المسموحة  األطعمة  اشتراطات  إلى 
التغليف  وجــودة  التغذوية  الناحية  من  جــودة  أفضل 
والجودة التغذوية لألطعمة الجاهزة مثل »البسكويت 
والــعــصــائــر وغــيــرهــا«، إذ يــصــدر قــســم الــتــغــذيــة دلــيــاًل 
دوريًا لقائمة الوجبات واالشتراطات الواجب توافرها 
بشكل  الــمــدرســي  المقصف  فــي  المقدمة  لألطعمة 

سنوي.

�ل�شح���ة تنظ���م ور�ش���ا تدريبي���ة للمقا�ش���ف بالمد�ر����ض �لحكومي���ة

} جانب من ور�شة العمل.
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بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
السيد جواد حسن وزيرة الصحة، 
والخطط  الــبــرامــج  دعـــم  أهــمــيــة 
ــى تــعــزيــز  ــ الـــوقـــائـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـ
حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
ــر األمــــــــــــراض غــيــر  ــاطــ ــخــ ــن مــ ــ مــ
منوهة  ومــضــاعــفــاتــهــا،  الــســاريــة 
لمكافحة  الوطني  الفريق  بــدور 
األمراض المزمنة )غير السارية( 

في ذلك.
ونـــــــوهـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
مختلف  بين  الفاعلة  بالشراكة 
الـــجـــهـــات والـــقـــطـــاعـــات الــمــعــنــيــة 
واألهــداف  المساعي  تحقيق  في 
للمنظومة  المشتركة  الصحية 
الــصــحــيــة واســـتـــدامـــة خــدمــاتــهــا، 
إلى  أســاســي  والــتــي تسعى بشكل 
االســـتـــثـــمـــار فـــي أنـــمـــاط الــحــيــاة 
جــودة  عــلــى  والــحــفــاظ  الصحية 
الــحــيــاة والــحــد مــن انــتــشــار هــذه 
األمـــــــراض وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وتــعــزيــز 
بكل  منها  الممكنة  الوقاية  سبل 
الطرق المتاحة، وذلك في سبيل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة 

أفراد المجتمع.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزيرة 
للفريق  الثاني  االجتماع  أعمال 
الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة األمــــــراض 
والــذي  الــســاريــة(،  )غير  المزمنة 

عــقــد بــحــضــور جــمــيــع األعـــضـــاء 
وعدد من المسؤولين بالوزارة.

الصحة خالل  وزيـــرة  وأكـــدت 
مواصلة  أهمية  االجتماع  أعمال 
تنفيذ مجمل البرامج والمشاريع 

الصحية التي تهدف إلى تطوير 
جودة وكفاءة الخدمات الصحية 
والـــوقـــائـــيـــة الــمــقــدمــة بــالــقــطــاع 
من  العديد  تنفيذ  عبر  الصحي 
ــرامـــج الــمــشــتــركــة  ــبـ الــخــطــط والـ

العالقة خدمة  ذات  الجهات  بين 
لــلــمــجــتــمــع، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة 
فــي  األخــــــــرى  الـــقـــطـــاعـــات  ودور 
الوقاية  أجــل  مــن  العمل  تفعيل 
والــســيــطــرة عــلــى األمـــــراض غير 

السارية.
ــم خـــــالل االجـــتـــمـــاع،  وقـــــد تــ
التصديق على محضر االجتماع 
قــرارات  تنفيذ  ومتابعة  الــســابــق، 
وتـــــوصـــــيـــــات الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
لــمــكــافــحــة األمــــــــراض الــمــزمــنــة 
)غــيــر الـــســـاريـــة(، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــدد مــــن أبــــرز  بـــحـــث ومـــنـــاقـــشـــة عـ
الـــمـــوضـــوعـــات والــــتــــي جـــــاء مــن 
ضمنها موضوع المشاركة باليوم 
الــعــالــمــي لــلــســكــري، وعـــرض أهــم 
مـــســـتـــجـــدات الـــمـــســـح الــصــحــي 
ــراض  ــعــ ــتــ واســ  ،2023 ــي  ــنــ ــوطــ الــ
مـــســـتـــجـــدات الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــكــــشــــف الــــمــــبــــكــــر لــــســــرطــــان  ــلــ لــ
جانب  إلى  والمستقيم،  القولون 
ــتــــجــــدات الــــــــقــــــــرارات بـــشـــأن  مــــســ
ــة والـــكـــشـــف الــمــبــكــر عن  ــايـ ــوقـ الـ

سرطان عنق الرحم.

محميد احملميد

ــأن »شــجــرة  ــام، بــ ــ ــا عــلــى يــقــيــن تـ أنــ
ــارة  ــ الــحــيــاة« الــتــي تــكــرر ذكـــرهـــا واإلشـ
 )4( الفاتيكان  بابا  خطاب  فــي  إليها، 
البحرين،  مرات، خالل زيارته لمملكة 
وحتى  ومتابعة،  اهتمام  محل  ستكون 
بــحــث وســــــؤال، لــــدى كـــل زائــــر وســائــح 
الـــبـــحـــريـــن، أو بــاحــث  أجــنــبــي ســـيـــزور 
معلومات  على  يطلع  أن  يريد  ومهتم 

عنها.
ــام، بـــأن الـــدالالت  أنـــا عــلــى يقين تـ
ــا  ــابـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــحـ ــ والــــــعــــــالمــــــات الـــــتـــــي أوضـ
الفاتيكان، حول رمزية وتاريخ »شجرة 
المحطات  كــل  ــال  بـ أشــغــلــت  الــحــيــاة«، 
الديانة  أتباع  وكل  الدولية،  اإلعالمية 
المسيحية، وكل العاملين في الشؤون 
اإلنــســانــيــة، وكـــل الــنــشــطــاء فــي مجال 
السالم، وحتى كل المهتمين بالشؤون 

البيئية والمناخية. 
أنــــا عــلــى يــقــيــن تــــام، بــــأن الــتــاريــخ 
الزيارة  حــول  يــوم،  ذات  شاهدا  سيقف 
لبابا  المتكررة  ــارات  واإلشـ التاريخية، 
التي  الــحــيــاة«،  »شــجــرة  عــن  الفاتيكان 
غدت اليوم أيقونة بحرينية للبشرية.. 
ــتـــى األمــــــــس كـــــــان عــــدد  ولـــلـــعـــلـــم فـــحـ
عن  )جوجل(  محرك  على  المتابعات 
»شجرة الحياة«، يبلغ قرابة 22 مليون 

مشاهدة.
لذلك كله، ولكثير غيره.. بات من 
الضروري والالزم معا، أن يتم استثمار 
»شجرة الحياة« كرمزية وتاريخ وداللة، 
وما  الوطن،  هــذا  على حضارة  شاهدة 
وثــوابــت  جـــذور عميقة،  مــن  بــه  يتميز 
عظيمة،  ومبادئ  رفيعة،  وقيم  أصيلة، 
وثقافة راسخة، وممارسة واضحة، في 

التعايش والتسامح والسالم. 
أن  اآلن،  الـــجـــمـــيـــل  ــــن  مـ ــون  ــكـ ــيـ سـ
تــكــون صـــور ونـــمـــاذج »شـــجـــرة الــحــيــاة« 
حــاضــرة فــي كــل الــمــعــارض والــبــرامــج 
التسويقية، وعند محالت بيع التحف 

ــــي طـــوابـــع  ــا الــبــحــريــنــيــة، وفـ والــــهــــدايــ
البريد وغيرها.. وسيكون من األفضل 
أن يــكــون )مــجــســم( »شـــجـــرة الــحــيــاة« 
متاحا في المطار وللزوار، وفي فيديو 
للمسافرين  الــوطــنــيــة  الــنــاقــلــة  عـــرض 
والركاب، وحتى ملصقات في حافالت 
فعالية  أي  تنظيم  وعند  العام،  النقل 
وفي  بالخارج،  سفاراتنا  في  بحرينية 

المؤتمرات والمعارض الدولية. 
هذه مادة وطنية تاريخية، يستوجب 
األمر منا استثمارها وتسويقها للخارج 
والداخل، إلبراز ما يشهده هذا الوطن 
تــعــايــش وتــســامــح وســــالم، وتذكير  مــن 
الفاتيكان عن  بابا  إليه  أشار  بما  دائم 
عراقة هذا المجتمع، بقيمه ومبادئه، 
ودســتــوره،  بثقافته  وأصــالــتــه،  بثوابته 

وبممارساته وإجراءاته.
ــال بــابــا  ــ ــيــــاة«، كـــمـــا قـ »شــــجــــرة الــــحــ
الجذور  فــي  سرها  يكمن  الفاتيكان.. 
ــود واالزدهـــــــــــار،  ــمــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــصــ
والـــتـــنـــوع الـــبـــشـــري، كـــمـــا هــــي مــمــلــكــة 
الـــحـــيـــاة« تشهد  ــجـــرة  »شـ الـــبـــحـــريـــن.. 
أوراقــهــا،  وتشابك  وأحجامها  فروعها 
بتنمية إنتاجية في هذا البلد، والتنوع 
أرضــه..»شــجــرة  على  الكبير  اإلنــســانــي 
الحياة«، التي ال تزال تقف وحيدة في 
مشهد الصحراء، تذكر بخدمة الخير 
راسخ  كنهج  البيئية،  والقضية  الــعــام، 
الحضارية  بتوجهاته  الوطن  هــذا  في 
الــحــيــاة« بحركتها  »شــجــرة  الــرفــيــعــة.. 
ــتــــي تـــعـــطـــي األكــســجــيــن  الـــنـــبـــاتـــيـــة الــ
اإلنسان  لحياة  بــارزة  صــورة  للخليقة، 
واالزدهار والسالم، الذي يؤمن به هذا 

المجتمع، ويعمل عليه ويتنفسه.
»شـــجـــرة الـــحـــيـــاة« أصــبــحــت الــيــوم 
وأيقونة  إنــســانــيــة،  وقيمة  ثــريــة،  مـــادة 
ــــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا،  لـــلـــبـــشـــريـــة.. وجـ
تسويقها  واســتــثــمــار  بــهــا،  واالهـــتـــمـــام 

وإبرازها.. فهل نفعل..؟

malmahmeed7@gmail.com

»�شجرة الحياة«..

 �أيقونة بحرينية للب�شرية

وزي�������رة �ل�����ش��ح��ة ت����وؤك����د دع�����م �ل���ب���ر�م���ج و�ل��خ��ط��ط 
�ل���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن �لأم�����ر�������ض غ��ي��ر �ل�����ش��اري��ة

} جانب من أعمال االجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة األمراض المزمنة.

أهمية  الصحة  بوزارة  العامة  الصحة  إدارة  أّكدت 
التغذية الصحية لفئة السن المدرسي من األطفال 
والــمــراهــقــيــن وتــأثــيــره األســاســي عــلــى تــكــويــن البنية 
الصحية لكل فئات المجتمع العمرية، وهذا ما يعزز 
ُيــقــّدم لهذه  مــا  كــل  والــحــرص على  أهمية االهــتــمــام 
الفئة من طعام وشراب داخل البيئة المدرسية، حيث 

يقضي الطالب ثلث يومه في المدرسة.
إدارة  جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها 
ــوزارة الــصــحــة بــالــتــعــاون مــع إدارة  ــ الــصــحــة الــعــامــة بـ
تحت  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الطالبية  الخدمات 
ــب تـــوافـــرهـــا في  ــواجـ ــات الـ ــتـــراطـ ــنـــوان: »دلـــيـــل االشـ عـ
لألطعمة  التغذوية  والــجــودة  األغــذيــة  سالمة  مجال 
والمشروبات المقدمة في المقصف المدرسي«، والتي 
الحكمة  بيت  مــدرســة  فــي  يومين  مــدى  على  أقيمت 
من  ممثل   200 من  أكثر  بحضور  للبنات،  االبتدائية 
المدارس  أعضاء لجان المقاصف المدرسية من كل 

الحكومية والمعنيين من وزارة التربية والتعليم.
وقالت إدارة الصحة العامة إنه وفي إطار المتابعة 
المتواصلة لوزارة الصحة لسالمة األغذية المقدمة 
وضــمــان رصـــد أي حـــاالت مــن الــتــســمــمــات الــغــذائــيــة 

وطرق الحفظ والوقاية، تم عقد هذه الورشة الهادفة 
إلى التطوير من جودة األطعمة المقدمة بالمقاصف 

المدرسية كمًا ونوعًا وسالمة األغذية.
قبل  من  تقديم محاضرتين  الورشة  وقد شملت 
قدمت  حيث  األغــذيــة،  مراقبة  وقــســم  التغذية  قسم 
ــإدارة  الــســيــدة نـــور مــحــمــد طــــرادة أخــصــائــي تــغــذيــة بــ
الخطوات  إلــى  فيه  تطرقت  عــرضــًا  الــعــامــة،  الصحة 
ــدة فـــي مــجــال تــحــســيــن الـــجـــودة الــتــغــذويــة في  الـــرائـ
الــمــقــاصــف الــمــدرســيــة والــتــعــريــف بــدلــيــل األطــعــمــة 
ــات الــمــقــدمــة فـــي الــمــقــصــف الــمــدرســي  ــروبـ ــشـ ــمـ والـ
واالشتراطات الواجب توافرها من الناحية التغذوية، 
وذلــــــك مــــن خـــــالل الـــتـــعـــريـــف بـــاألطـــعـــمـــة الــمــمــنــوع 
بــاإلضــافــة  مــخــالــفــات،  أي  عــن  التبليغ  وآلــيــة  بيعها 
تقديم  وضمان  المسموحة  األطعمة  اشتراطات  إلى 
التغليف  وجــودة  التغذوية  الناحية  من  جــودة  أفضل 
والجودة التغذوية لألطعمة الجاهزة مثل »البسكويت 
والــعــصــائــر وغــيــرهــا«، إذ يــصــدر قــســم الــتــغــذيــة دلــيــاًل 
دوريًا لقائمة الوجبات واالشتراطات الواجب توافرها 
بشكل  الــمــدرســي  المقصف  فــي  المقدمة  لألطعمة 

سنوي.

�ل�شح���ة تنظ���م ور�ش���ا تدريبي���ة للمقا�ش���ف بالمد�ر����ض �لحكومي���ة

} جانب من ور�شة العمل.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315041
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315071
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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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كتب: عبداألمير السالطنة
إثر حادث مروري وقع في  تضررت سيارتان 
ساعة متأخرة من مساء يوم )األحد( على شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان من دون وقوع إصابات.
أن  إلــى  للحادث  االولــيــة  التفاصيل  وتشير 
الحادية  الساعة  في  سيارته  يقود  كان  خليجيا 
عشر من مساء يوم )األحــد( على شــارع الشيخ 
وتــرك  االنــتــبــاه  عــدم  وبسبب  بــن سلمان  عيسى 

الــمــســافــة الــقــانــونــيــة بــيــن الــمــركــبــات اصــطــدم 
يــقــودهــا  امــامــه  تــســيــر  اخــــرى خليجية  بــســيــارة 
آســـيـــوي، نــتــج عـــن الـــحـــادث تـــضـــرر الــســيــارتــيــن 
إحداهما بتلفيات كبيرة من دون وقوع اصابات.

ــوع الــحــادث حــضــرت دوريــــة شرطة  ــور وقـ وفـ
القادمة في  المركبات  النجدة وتم تسهيل سير 
نفس الــمــســار الــى حين وصـــول شــرطــة الــمــرور 
لمعرفة  التحقيق  وفتح  السيارتين،  ازاحــة  وتم 

اسباب الحادث.

االن��ت��ب��اه  ع���دم  ب�سبب  ���س��ي��ارت��ي��ن  ت�����س��رر 
وع������دم ت�����رك ال��م�����س��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة

صـــرحـــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
الهيئة  أّن  الجالهمة  عذبي  مريم  الدكتورة 
حالة  بشأن  وموسعًا  شاماًل  تحقيقا  باشرت 
الــــوالدة  عملية  أثــنــاء  وجنينها  ســيــدة  وفــــاة 
إلى  مشيرة  الــطــبــي،  السلمانية  مجمع  فــي 
أنـــه جـــرى طــلــب الــمــلــف الــطــبــي مــن مجمع 
الــســلــمــانــيــة لــلــوقــوف عــلــى مــســبــبــات الــوفــاة 

واستيضاح وجود خطأ طبي من عدمه.
الهيئة  أن  الــجــالهــمــة  الــدكــتــورة  وأكــــدت 
الــذي  بــنــاًء على اإلخــطــار  التحقيق  بــاشــرت 
مباشرة  الطبي  السلمانية  من مجمع  وصل 
فــــور وقـــوعـــهـــا ضــمــن إجــــــــراءات اإلبــــــالغ عن 

الشكوى  اســتــالم  وقــبــل  الجسيمة  الــحــوادث 
تسلمتها  والتي  المتوفاة  ذوي  من  المقدمة 
ــدأت الــهــيــئــة بــطــلــب الملف  الحـــقـــًا، حــيــث بــ
ــتــــورة  ــحـــي لـــلـــمـــتـــوفـــاة. وأشــــــــــارت الــــدكــ الـــصـ
موسعًا  سيكون  التحقيق  أن  إلى  الجالهمة 
الــذيــن  الصحيين  المهنيين  كــافــة  ليشمل 
مـــرت عــلــيــهــم الــحــالــة مـــن تــمــريــض وأطــبــاء 
النساء  أمـــراض  فــي  تخصصاتهم  بمختلف 
تستعين  ســــوف  كــمــا  ــال،  ــ ــفـ ــ واألطـ والــــــــوالدة 
الــهــيــئــة بـــعـــدد مـــن كـــبـــار االســتــشــاريــيــن في 
تخصص أمــراض النساء والــوالدة من خارج 
مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي لــأخــذ بــالــرأي 
هناك  كان  إذا  للتحقق  الحالة  بشأن  الفني 

ــنـــي مــــن عــــدمــــه. وأكــــــــدت الـــرئـــيـــس  ــأ فـ خـــطـ
تقوم  الصحية  الــمــهــن  هيئة  أّن  التنفيذي 
بــدراســة شــكــاوى الــمــرضــى ومــتــابــعــة مــا يتم 
بشأنها ومساءلة المرخص لهم تأديبيًا عما 
يــقــع مــنــهــم مــن أخــطــاء مهنية ومــخــالــفــات 
ــة الــمــهــنــة أو ألصـــول  ــزاولـ ألحـــكـــام قـــانـــون مـ
يختص  حــيــث  الــمــهــنــة،  وآداب  ومــقــتــضــيــات 
بــدراســة  الهيئة  فــي  الطبية  الــشــكــاوى  قسم 
المتعلقة  القضائية  والتكليفات  الــشــكــاوى 
بـــاألخـــطـــاء الــطــبــيــة والــمــســاءلــة الــتــأديــبــيــة 
الخاصة  والمخالفات  الطبية  األخطاء  عن 
الصحية  المهن  وقانون ممارسة  بأخالقيات 
في مملكة البحرين. كما يقوم القسم أيضًا 

بدراسة الحوادث التي يتم ابالغ الهيئة عنها 
من قبل مرافق الرعاية الصحية ومقدميها. 
بأقصى  الشكاوى  جميع  مــع  التعامل  ويتم 
قدر من السرية والمساواة في االعتبار ووفقًا 
لــقــواعــد وأنــظــمــة الــهــيــئــة. وتــعــطــى األولــويــة 
أو إهمال  التي تدعي حدوث خطأ  للشكاوى 
وتلك  أو ضـــرر جسيم  الـــوفـــاة  عــلــى  يــنــطــوي 
أو  الصحة  على  مباشرًا  تهديدًا  تشكل  التي 
السالمة العامة. وفي ختام تصريحها أعربت 
التعازي والمواساة  الهيئة الوطنية بخالص 
أن  وجل  عز  المولى  سائلة  المتوفاة،  ألســرة 
ويلهم  رحمته،  بــواســع  الفقيدة  روح  يتغمد 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.

اإثر بالغ من ال�شلمانية و�شكوى ذوي المتوفاة..

»المهن ال�سحية« تحقق في �سكوى حول وفاة �سيدة وجنينها اأثناء الوالدة
صرح رئيس نيابة االتجار باألشخاص بأن 
واقعة  فــي  تحقيقاتها  أنــجــزت  الــعــامــة  النيابة 
اتجار باألشخاص، وأمرت بإحالة متهمين إلى 

المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة األولى.
من  بالغ  ورود  إلى  الواقعة  تفاصيل   وتعود 
فــتــاة محتجزة  بــوجــود  يفيد  األشــخــاص  أحـــد 
مــــن قـــبـــل شـــخـــص، وعـــلـــيـــه تـــوجـــهـــت الــشــرطــة 
وتم  الضحية،  وأخــرجــت  احتجازها  مكان  إلــى 
المجني  أوهـــم  أنــه  تبين  الـــذي  المتهم  ضبط 
عــلــيــهــا بــالــعــمــل فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وفـــور 
الــدعــارة  مــجــال  فــي  بالعمل  فاجأها  حضورها 
تــعــاونــه فــي ذلـــك من  الــثــانــيــة  وكــانــت المتهمة 
خالل جمع األموال حصيلة الدعارة والتي تم 
يتكسبان  المتهمان  كان  حيث  الحقا،  ضبطها 
من وراء عمل المجني عليها في مجال الدعارة 

عن طريق إجبارها بكافة طرق االكراه المادي 
والمعنوي.

 وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد 
واستمعت  البالغ،  تلقيها  التحقيق فور  باشرت 
كما  االثبات  وشاهد  عليها  المجني  أقــوال  إلى 
المجني  بعرض  وأمـــرت  المتهمين  استجوبت 
عليها على الطب الشرعي ومن ثم إيداعها في 
لمكافحة  الوطنية  للجنة  التابع  اإليــواء  مركز 
ــار بـــاألشـــخـــاص، وكـــذلـــك أمــــرت بحبس  ــجـ االتـ
المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق وطلبت 
تــحــريــات الــشــرطــة حـــول الــواقــعــة والــتــي أكــدت 
للمتهمين،  المنسوبة  والــتــهــم  الــواقــعــة  صحة 
بــعــد اســتــكــمــال كـــافـــة تــلــك اإلجــــــــراءات أمـــرت 
للمحاكمة  المتهمين  بإحالة  العامة  النيابة 

الجنائية.

ح��ب�����س م��ت��ه��م��ي��ن ا����س���ت���درج���ا ف���ت���اة ب��ف��ر���س��ة
ع��م��ل وه��م��ي��ة واأج����ب����راه����ا ع��ل��ى ال���دع���ارة

 22 تضم  شبكة  قضية  نظر  األولـــى  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  بـــدأت 
وفتاة  وشابا  شقيقين  ومتهمين  اآلسيوية  الجنسية  يحملون  أغلبهم  متهما 
من دولة خليجية باإلضافة إلى بحريني، حيث شكلوا فيما بينهم شبكة دولية 
الستيراد المواد المصنعة لحبوب الالريكا من دول آسيوية وإعادة تصنيعها 

مجددا في البحرين لتصديرها إلى دولة خليجية وترويجها في البحرين.
كــيــلــو من  يــقــرب مــن 300  الــســلــطــات األمــنــيــة مــن ضــبــط مــا  إذ تمكنت 
ألف   46 وأكثر من  الالريكا  الداخلة في صناعة  البريجابالين  مادة  مسحوق 
مليون   18 من  بأكثر  السوقية  قيمتها  قــدرت  حيث  الــمــادة،  ذات  من  كبسولة 
دوالر امريكي، وحضر جلسة أمس 20 متهما، استمعوا لالئحة االتهام وأنكروا 
ما نسب إليهم، فيما أقرت متهمة بحيازة مواد إباحية بداخل هاتفها، حيث 
استمرار  والــرد مع  نوفمبر لالطالع   13 إلى  القضية  تأجيل  المحكمة  قــررت 

حبس المتهمين. 
معمل تصنيع

تفيد  مــعــلــومــات  الــمــخــدرة  مــكــافــحــة  إدارة  تلقي  الــقــضــيــة  أوراق  وبــيــنــت 
االشتباه في أشخاص يهربون المواد المخدرة بطرق فنية بداخل طرود من 
الطرود بداخلها  الجوية وتم ضبط عدد من تلك  المنافذ  دول آسيوية عبر 
المتهمون  وهم  الطرود  تلك  إلى أصحاب  التوصل  تم  الالريكا، حيث  حبوب 
األول والــثــالــث والــرابــع والــثــامــن والــتــاســع عــشــر، وتبين أنــهــم جــزء مــن تلك 
بعد  عليهم  القبض  تم  الطرود  تلك  خــالل  من  محكم  كمين  وبعد  الشبكة. 
استصدار أوامر الضبط والتفتيش، إذ تبين أن المتهم األول يستخدم منزله 

كمعمل لتصنيع حبوب الالريكا وإعادة تعبئتها، باإلضافة إلى منزل آخر. 
احد  أن  كشفت  التي  والتحقيقات  األمنية  التحريات  استكملت  حيث 
يجري  أنــه  وتبين  الــدولــي،  الشحن  شــركــات  احـــدى  ضمن  يعمل  المتهمين 
عمليات نقل وتسلم خارج نطاق عمله الجغرافي، وبعد سقوط آخرين يعمالن 
في  فنية  بــطــرق  الــمــخــدرة  الــمــادة  تهريب  بــهــدف  بضائع  نقل  شاحنات  على 
دولة  بجمارك  يعمل  االجرامي  بالتشكيل  عضو  ينتظرهما  فيما  الشاحنات 
بهدف  البحرين  في  وتقيم  بها  عالقه  على  خليجية  فتاة  وتعاونه  خليجية 
الشاحنات  في  المخدرة  المواد  إخفاء  بعمليات  آخــرون  تكفل  كما  التنسيق، 
وإطــاراتــهــا واجــــراء عمليات الــلــحــام فــي مــعــادن الــشــاحــنــات إلخــفــاء الــمــواد 

المخدرة.

كما تبين أن أحد المتهمين يقضي أغلب الوقت في دول آسيوية بهدف 
توريد المادة الخام المستخدمة في صناعة الحبوب وتوريد فوارغ الكبسوالت 
التصنيع  إعـــادة  تتم  ان  على  الــمــخــدرة  الحبوب  ألصــل  المطابقة  واالخــتــام 
على  األصــلــي  الختم  تشبه  بأختام  الحبوب  وختم  البحرين  فــي  والتغليف 

الحبوب الطبية ومن ثم إعادة الترويج والتصدير.
الئحة االتهامات

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2022م بدائرة 
ارتكبوا  والعشرين  الــواحــد  حتى  األول  من  المتهمون  البحرين  مملكة  أمــن 
العقلي  المؤثر  وتسلم  وتسليم  ونقل وصنع  واستيراد وتصدير  جرائم حيازة 
)البريجابالين( بقصد االتجار وفي غير األحوال المصرح بها قانونا، كما أن 
العقلي  المؤثر  واســتــوردوا وصــدروا  الثالث حــازوا  األول حتى  المتهمين من 
بأن  قانونا،  بها  المصرح  األحــوال  غير  وفــي  االتجار  بقصد  )البريجابالين( 
بتجهيز  الثالث  المتهم  قيام  ذلك عن طريق  على  وقصدهم  إرادتهم  اتفقت 
المؤثرات العقلية كمواد خام واخفائها بطرق محكمة وتصديرها إلى مملكة 
البحرين وتسلمها من المتهم االول لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها ليتم 

تسلمها من المتهم الثاني واالتجار بها.
العقلي  المؤثر  وتسلم  وســلــم  ونــقــل  وحـــاز  صنع  الــرابــع  المتهم  أن  كما 
)البريجابلين( بقصد االتجار وفي غير األحوال المصرح بها قانونا بأن صنع 

المستوردة  الخام  المواد  تحويل  طريق  عن  العقلية  المؤثرات  وجهز  وغلف 
وهيأها للتصدير إلى دولة لخليجية وترويجها بناء على تعليمات المتهمين 

من االول الى الثالث.
كما أن المتهمين من الخامس حتى الثامن والسابع عشر والتاسع عشر 
حازوا وتسلموا وسلموا ونقلوا المؤثر العقلي )البريجابالين( بقصد االتجار 
وفي غير األحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بأن تسلموا المواد القادمة 

من دول المصدر ونقلوها وقاموا بتسليمها بغرض التصنيع. 
كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين من التاسع حتى السادس عشر 
بأنهم اشتركوا عن طريق االتفاق والمساعدة مع المتهمين من األول حتى 
)البريجليلين(  العقلي  المؤثر  وتصدير  حــيــازة  جــرائــم  ارتــكــاب  فــي  الثالث 
بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا بأن قام المتهمان التاسع 
الحادي  المتهم  وقيام  شاحناتهما  طريق  عن  المواد  تلك  بتصدير  والعاشر 
المتهمة  بتسهيل مرور  الخليجية  الدول  بإحدى  كونه موظف جمارك  عشر 
السادس  الثالث عشر حتى  المتهمين من  وقيام  المواد  بتلك  الثانية عشرة 
عشر بإخفاء تلك المواد في الشاحنات بطرق فنية وتجهيز االطارات بتلك 
أحــرزوا  كما  بالتحقيقات،  المبين  النحو  على  وذلــك  محكمة،  بطرق  المواد 

جميعا المواد المخدرة بقصد التعاطي.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد أشارت إلى أنها أنجزت 

تحقيقاتها في واقعة ضبط شبكة مكونة من اثنين وعشرين متهما يحملون 
 – )الــبــريــجــابــالــيــن  مـــادة  بــتــرويــج  يــقــومــون  والخليجية  اآلســيــويــة  الجنسية 

المعروفة بمادة الالريكا( المخدرة بقصد االتجار.
وأوضـــحـــت انــهــا أبــلــغــت عــن تــمــكــن ضــبــاط الــجــمــارك مــن ضــبــط طــرود 
مرسلة  آسيوية  دول  من  قادمة  )البريجابالين(  مــادة  على  تحتوي  وصناديق 
المخدرات  مكافحة  إدارة  شرطة  رجــال  قام  ذلك  على  وبناًء  وهمية،  ألسماء 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بإجراء التحريات التي توصلت إلى 
هوية المتهمين الذين تبين أنهم شبكة دولية ارتكبت جرائم حيازة واستيراد 
وتصدير ونقل المؤثر العقلي )البريجابالين( بقصد االتجار، حيث يقومون 
باستيراد مادة البريجابالين ثم تجهيزها كمواد خام وإخفائها بطرق محكمة 
وفنية وتصديرها لمملكة البحرين لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها إلى دول 
أخرى، إذ تمكنت السلطات األمنية من ضبط 278,2 كيلوجراما من مسحوق 
مادة البريجابالين و46129 كبسولة من مادة البريجابالين بحوزة المتهمين، 
والتي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 18 مليون دوالر امريكي، حيث باشرت 
النيابة العامة التحقيق في الواقعة وندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص 
المواد المخدرة المضبوطة والتي تبين أنها عبارة عن مادة البريجابالين، كما 
استمعت إلى شهادة الشهود واستجوبت المتهمين وواجهتهم باألدلة القائمة 

ضدهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

ــتـــكـــمـــل الـــمـــحـــكـــمـــة  تـــسـ
ــبـــرى الــجــنــائــيــة الـــيـــوم  ــكـ الـ
اســــــتــــــدعــــــاء الـــــشـــــهـــــود فــي 
ــاعــــد  قــــضــــيــــة اتــــــــهــــــــام مــــســ
أعــمــال  ــل  ــ ورجـ وزارة  وكـــيـــل 

ــاب تــــجــــاوزات مــالــيــة  ــكـ ــارتـ بـ
ألــف  تـــجـــاوزت 700  وإداريـــــة 
اســتــمــعــت  أن  بـــعـــد  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
الــمــحــكــمــة لــخــمــســة شــهــود 
مـــــــدار  عـــــلـــــى  االن  حـــــتـــــى 

جــلــســتــيــن اســتــغــرقــتــا أكــثــر 
مــن 5 ســاعــات، حيث قــررت 
المحكمة في آخر جلساتها 
لشهود  االستماع  استكمال 

اإلثبات اليوم.

ق�سية  ���س��ه��ود  ���س��م��اع  ا���س��ت��ك��م��ال  ال��ي��وم 
ت���ج���اوزات م��ال��ي��ة ب�����700 األ����ف دي��ن��ار 

بدء محاكمة 22 متهما �شكلوا �شبكة دولية ت�شنع وتروج الالريكا 

�سبط 300 كيلو مخدر و46 األف كب�سولة بقيمة 18 مليون دوالر بحوزتهم
ا�ش���توردوا الم���واد الخ���ام م���ن دول اآ�ش���يوية الإع���ادة ت�شني���ع الكب�ش���والت وترويجها

وزع���وا االأدوار بدق���ة و�سم���وا موظف���ا بجم���ارك خليجي���ة وموظفي���ن ب�س���ركة �س���حن

ارتــكــب  ــه  أنـ ــراه  ــاإلكـ بـ ــاب بــحــريــنــي 36 ســنــة ســرقــة طليقته  ــرر شـ بـ
أطفاله،  لــرؤيــة  عليها  للضغط  وإنــمــا  السرقة  بغرض  ليس  الجريمة 
حيث انتظرها امام عملها وقام بسرقة هواتفها عن طريق االكراه بعد 
االعتداء عليها بالضرب، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 13 

نوفمبر 2022 لندب محام للمتهم. 
وكانت المجني عليها تقدمت ببالغ يفيد بأنها اثناء خروجها من 
بالضرب  عليها  باالعتداء  وقــام  »طليقها«  المتهم  حضر  عملها  مكان 
على  النقالة  هواتفها  سقطت  الــهــرب  حــاولــت  وعــنــدمــا  يــده  بــواســطــة 
األرض فقام بسحب حقيبتها من يدها وسرق الهواتف من األرض وفر 
هاربا من الموقع، كما أفادت أن طليقها المتهم في كل مرة يلتقي بها 

يقوم باالعتداء عليها بالضرب. 
الــمــجــنــي عليها عــلــى شــهــادتــهــا،  بــتــوصــيــل  يــقــوم  أكـــد ســائــق  فيما 
مشيرا الى إنه كان ينتظرها لتوصيها من مقر عملها، وشاهد المتهم 
إليه  وجهت  النقالة، حيث  هواتفها  وسرقة  بضربها  وقام  إليها  يتوجه 
»طليقته«  عليها  للمجني  مملوكة  منقوالت  ســرق  أنــه  العامة  النيابة 
بالضرب  عليها  باالعتداء  قام  بأن  عليها  الواقع  اإلكــراه  وذلك بطريق 
فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومتها واالستيالء على 

المسروقات والفرار بها. 

طليقته  ���س��رق��ة  ي��ب��رر  ب��ح��ري��ن��ي 
اأوالده لروؤية  لل�سغط عليها  باالإكراه 

ــبـــرى الــعــمــالــيــة شــركــة  ألــــزمــــت الــمــحــكــمــة الـــكـ
بالشركة قيمة  ديــنــار لمدير  ألــف  دفــع 36  مــقــاوالت 
بموجب  لــه  مستحقة  وعــمــوالت  عمالية  مــتــأخــرات 
عــقــد الــعــمــل الــمــوقــع بــيــنــهــم بــعــد أن نــفــذ الــمــهــام 
الــمــطــلــوبــة مـــنـــه فــيــمــا مـــاطـــلـــت الـــشـــركـــة فــــي دفـــع 
بالعمل  التحق  المدعي  وكــان  المالية.  مستحقاته 
االتــفــاق على  وتــم  عــام  بوظيفة مدير  الشركة  لــدى 
أن يكون اجر المدعي في صورة عمولة بواقع %30 
من قيمة المشاريع التي تقوم بها مؤسسة المدعى 
عليه والتي تنشط في مجال تشيد المباني واكمال 
المباني، وقد تم ابرام عقود مع المدعى عليه اثناء 
فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه ولم يتحصل 
االعمال  تلك  عن   - العمولة   - اجــره  على  المدعي 
وقدره  مبلغ  بإجمالي  مشاريع  سبعة  عددها  البالغ 
أجــره  عــلــى  يتحصل  ولـــم  بحريني  ديــنــار   23400/-

المتفق عليه. 
حــيــث نــدبــت الــمــحــكــمــة خــبــيــرًا مــحــاســبــيــًا في 
العمل،  فــتــرة  عــن  المدعي  أجــر  الــدعــوى الحتساب 

وقد أودع الخبير المنتدب تقريره على نحو ما تقدم 
المشاريع  عن  المدعي  عمولة  أن  الــى  فيه  وخلص 
ما  وهو  فترة عمله هي 36285  في  ابرامها  تم  التي 

قضت به المحكمة لصالح المدعي.
ــدت الــمــحــكــمــة أنــــهــــا لــــم تــــدخــــل فــي  ــ ــ حـــيـــث أكـ
االتفاقيات  عمله  فترة  عن  المدعي  عمولة  حساب 
تلك  ان  للمحكمة  يثبت  لــم  والــتــي  الــمــؤرخــة،  غير 
من  يغير  وال  المدعي  عمل  وقــت  ابــرمــت  االتفاقية 
ذلك دفع المستحقات عن تلك االتفاقية وقت عمل 
احتساب  فــي  فالعبرة  عليه  المدعى  لــدى  المدعي 
العمولة ان يكون المشروع قد تم االتفاق عليه خالل 
أن األجر  المدعى عليه باعتبار  المدعي لدى  عمل 
لقاء العمل واجر المدعي المتفق عليه هو العمولة 
العمل وال يمكن احتساب  ومن ثم فان االجــر لقاء 
أجر المدعي عن عمل سابق على التحاقه بالعمل، 
ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتقرير الخبير بشأن ان 
عمولة المدعي عن المشاريع التي تمت خالل فترة 

عمله هي مبلغ وقدره -/36285 دينارا.

األ���ف   36 ����س���داد  م����ق����اوالت  ���س��رك��ة  اإل�������زام 
دي���ن���ار ع���م���والت ل��م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي م�����س��روع��ات
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من  اإلدارة  رصدته  لما  ونتيجة  القانون،  تنفيذ  إطــار  في 
مالحظات، تنوه اإلدارة العامة للمرور إلى أنها ستتخذ إجراءات 
الطريق  واســتــخــدام  الــمــرور  لقواعد  المخالفين  بحق  مــشــددة 
العام من سواق المركبات والدراجات الخاصة بخدمة التوصيل 

فضاًل عن توقيف المركبة مدة شهر.
المراقبة  مــن  ســتــزيــد  أنــهــا  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  وتــؤكــد 

وضبط المخالفات التي تسببها هذه الفئة من السواق، والتي 
الحركة  وتربك  الطريق،  مستخدمي  حياة  على  تشكل خطورة 
بالمسار والتخطي الخاطئ بين  المرورية بسبب عدم االلتزام 
المقررة  السرعة  وتــجــاوز  الــطــوارئ،  مــســارات  على  او  المركبات 
للطريق او اإلشارة الضوئية، واستخدام أرصفة الشارع أو المرور 

عبر خطوط المشاة والسير عكس االتجاه.

وشددت اإلدارة العامة للمرور على جميع السواق العاملين 
ــزام بــاألنــظــمــة والــقــواعــد  ــتـ فـــي مــجــال الــتــوصــيــل بـــضـــرورة االلـ
كما  للعقوبة،  وتجنبًا  الجميع  سالمة  على  حفاظا  الــمــروريــة 
الــســواق  هـــؤالء  لديها  العاملين  والــمــؤســســات  الــشــركــات  تــدعــو 
بضرورة الحرص على حثهم على االلتزام بقواعد المرور وعدم 

تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر.

هذا اإج�������راءات م�����س��ددة ب��ح��ق ال��م��خ��ال��ف��ي��ن ل��ق��واع��د ال��م��رور الطبية  والمواقع  الدورية  النشرات  تصفحي  عند 
األســـبـــوع أكــثــر مــا جـــذب انــتــبــاهــي هــو الــمــنــاعــة وكــيــف أنها 
شديدا  يكون  قد  شتاء  لمواجهة  وتقوية  تعزيز  إلى  تحتاج 

مع تحور الفيروسات الجديد. 
واالنسجة  الخاليا  من  شبكة  عن  عبارة  المناعة  جهاز 
الخارجي  العدو  صد  على  الجسم  تساعد  التي  واالعــضــاء 

مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم.
ــه نــظــام بــيــولــوجــي شــديــد التكيف  أنــ ومــــن الـــمـــعـــروف 
ويتطلب التوازن بين جميع األجزاء ليعمل بشكل صحيح. 
نهج  على  تعتمد  المثلى  المناعية  الصحة  أن  يعني  وهــذا 
اتخاذ خيارات نمط حياة صحي  متعدد األوجــه يركز على 
الرياضة  وممارسة  الجيد  والنوم  السليمة  التغذية  تشمل 

بانتظام.
عليها  التركيز  علينا  مــحــددة  غذائية  أصــنــاف  وهــنــاك 

واإلكثار منها لتعمل على تقوية جهاز المناعة.
بنزالت  المصابين  معظم  يستخدم  الحمضيات،  أولها 
C مباشرة عند اإلصابة، وذلك لقدرته على  البرد فيتامين 
كريات  إنتاج  من  يزيد  أنــه  ُيعتقد  إذ  المناعة،  جهاز  تعزيز 
الدم البيضاء التي تؤدي دوًرا أساسًيا في مكافحة العدوى، 
إلى  فنحتاج  يخزنه،  وال   C فيتامين  ُينتج  ال  الجسم  ألن 

تناوله يومًيا.
الغذائي،  التوازن  عملية  في  أساسي  عامل  البروتينات 
لما تحتويه من عناصر مهمة للجسم ال نستطيع االستغناء 
يساعد  مهم  عامل   )6 )ب  بفيتامين  غنية  الــدواجــن  عنها، 

على تشكيل كريات الدم الحمراء الجديدة.
 كما يحتوي المرق المصنوع من عظام الدجاج المغلية 
عــلــى الــجــيــالتــيــن والــكــونــدروتــيــن وعــنــاصــر غــذائــيــة مفيدة 

لألمعاء ومعززة للمناعة.
والمحار والمأكوالت البحرية يحتويان على كمية كبيرة 
من الزنك وجسم اإلنسان يحتاج إلى الزنك لتتمكن خالياه 

من العمل. 
التي  والــخــضــراوات  الــفــواكــه  تــنــوع  زاد  كلما  وبالتأكيد 
جهاز  تعزز  التي  الغذائية  العناصر  زادت  يوميا،  نستهلكها 

المناعة.
ــر بــجــانــب الــتــغــذيــة هـــو الـــنـــوم الــجــيــد  يــبــقــي شــــيء آخــ
يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــضــعــف جــهــاز  الــتــوتــر، فــهــو  وإدارة 
الهرمونات،  من  عــدد  إفــراز  في  اإلجــهــاد  ويتسبب  المناعة، 
هرمونات  وهي  والكورتيزول،  والدوبامين  األدرينالين  مثل 
تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخاليا الليمفاوية التي 

تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. 
فإذا أجبنا عن سؤال المقال، فالتأكيد نحتاج إلى تقوية 
دون  وباستطاعتنا من  الطبيعية،  بالطرق  المناعي  الجهاز 

أي مكمالت غذائية خارجية. 

هل نحتاج �إلى تقوية مناعتنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في االحتفال باليوم العالمي للسكري 

برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس 
بمجمع  للسكري،  العالمي  باليوم  االحتفال  فعالية  تقام  للصحة  األعلى  المجلس 
دلمونيا يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وبهذه المناسبة يشارك في الفعالية مركز 
بمكافحة مرض  التوعية  والحرص على  المهم  بالدور  إيمانا  والسكر  الطبي  الخليج 
السريعة  الفحوصات  بعض  بعمل  القيام  خــالل  من  مضاعفاته  من  والحد  السكري 
السكري  من  الوقاية  الحاضرين عن طرق  إرشــاد  مع  المجانية  الطبية  واالستشارات 

بوجود طاقم طبي مختص من المركز.
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تقع الغدة الدرقية في الجزء 
األمامي من العنق وهي المسؤول 
هــرمــونــات  تنظيم  عــن  الــرئــيــســي 
الجسم، وعند مالحظة أي تكتل 
في منطقة العنق ال يختفي من 
أسابيع  غــضــون  فــي  نفسه  تلقاء 
الطبيب  اســـتـــشـــارة  يــجــب  قــلــيــلــة 

المختص.
في حوارنا التالي مع الدكتور 
رائد المرزوق استشاري الجراحة 
وجراحة  األورام  وجراحة  العامة 
بمستشفى  والمستقيم  القولون 
ــل ما  الـــكـــنـــدي ســنــتــعــرف عــلــى كـ
يــخــص ســـرطـــان الـــغـــدة الــدرقــيــة 

وأحدث طرق عالجه.
ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  مـــا هـــي أهــ
تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الغدة 

الدرقية؟
التي تؤدي  العوامل  أهم  من 
ــان الـــغـــدة  إلـــــى اإلصــــابــــة بـــســـرطـ
الــدرقــيــة هـــو الــتــعــرض لــإشــعــاع 
ــر،  ــكـ ــبـ وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي عــــمــــر مـ
كـــذلـــك عــمــر الـــمـــريـــض وجــنــســه 
التي  الــعــوامــل  مــن  يعتبر  أيــضــا 
تاريخ  ووجــود  االعتبار  في  تؤخذ 
أو  الدرقية  الغدة  عائلي لتضخم 
سرطانها يزيد من نسبة اإلصابة 

بسرطان الغدة الدرقية.
فيظهر  الجيني  العامل  أما   
أورام  حالة  وجــود  حالة  في  بقوة 
 )MEN( الغدد الصماء المتعددة
ــدة الـــدرقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ـــاب الـ ــصـ حـــيـــث تــ
بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.

أنــواع من سرطان  هل هناك 
الغدة الدرقية؟

ــاك خـــمـــســـة أنــــــــــواع مــن  ــ ــنـ ــ هـ

ســرطــانــات الــغــدة الــدرقــيــة التي 
تـــبـــدأ مـــن خـــاليـــا الـــغـــدة بــصــورة 
أولية وهي سرطان الغدة الدرقية 
والجريبي   )papillary( الحليبي 
 )Hurthle( وهــرثــل   )Follicular(
والنخاعي )Medullary( والكشمي 

.)Anaplastic(
تجدر اإلشارة إلى أن غالبية 
سرطانات الغدة الدرقية ال تسبب 
الــغــدة  عــقــيــدات  وأن  ــراض  أعــ أي 
ــوءات الــلــحــمــيــة(  ــتـ ــنـ الـــدرقـــيـــة )الـ
ــة جـــــــدا وفـــــــي مــجــمــلــهــا  ــعــ ــائــ  شــ
أعــــراض  أي  تــعــطــي  وال  حــمــيــدة 
ويــتــم اكــتــشــاف وجــودهــا فــي %50 
مـــن الـــمـــرضـــى بــالــصــدفــة أثــنــاء 
الفحص  أو  الــســريــري  الــفــحــص 
بــعــد  او  الــتــلــفــزيــونــيــة  بـــاألشـــعـــة 
إجـــراء الــجــراحــة، أمــا فــي الـ%50
فيشتكي  اآلخــريــن  المرضى  مــن 
انتفاخ  من وجــود  المريض  فيها 
ــــراض  فــــي الـــرقـــبـــة مــــع بـــعـــض أعـ
الضغط كصعوبة التنفس والبلع 

أو تغيير في الصوت.
وأحيانا يشتكي المريض من 
أعــــراض نــشــاط او خــمــول الــغــدة 
الدرقية وهذا ما يستدعي تحليل 
وظــائــف الــغــدة الــدرقــيــة ومــن ثم 
بــاألشــعــة  أو  الـــســـريـــري  الــكــشــف 
ــــود هــذه  حــيــث يــتــم اكــتــشــاف وجـ

العقيدات.
تستدعي  عالمات  هناك  هل 

االنتباه وزيارة الطبيب سريعا؟
الــعــالمــات  فـــإن  المجمل  فــي 
المريض  انــتــبــاه  تــســتــدعــي  الــتــي 
وضــــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة الـــطـــبـــيـــب 
تـــشـــمـــل الـــعـــقـــيـــدات الـــصـــلـــبـــة او 

الـــثـــابـــتـــة والــمــلــتــصــقــة بــأنــســجــة 
ــة الـــهـــوائـــيـــة  ــبـ ــقـــصـ ــالـ الــــرقــــبــــة كـ
ــة الـــدمـــويـــة والــعــقــيــدات  ــيــ واألوعــ
التي  أو  ســريــع  بشكل  تكبر  الــتــي 
الــغــدد  فــي  لكبر  مصاحبة  تــكــون 
التي  أو  الــرقــبــة  فــي  الــلــيــمــفــاويــة 
تكون مصاحبة لبحة في الصوت 
األحــبــال  عمل  فــي  لشلل  نتيجة 

الصوتية.
من  المريض  يعاني  قد  كما 
البلع  أو  الــتــنــفــس  فــي  صــعــوبــات 

كما ذكر سلفا.
وبــاســتــثــنــاء ســـرطـــان الــغــدة 
 )Anaplastic( الكشمي  الــدرقــيــة 
المرضى  يصيب  مــا  عـــادة  الـــذي 
الخامسة  عــمــر  بــعــد  الــســن  كــبــار 
سرطانات  معظم  فإن  والسبعين 
ــدة الـــدرقـــيـــة بــطــيــئــة الــنــمــو  ــغــ الــ
جدا  عالية  منها  الشفاء  ونسبة 
وخــصــوصــا فــي حــالــة عــدم وجــود 
انتشار الورم خارج الغدة الدرقية.

ماذا عن العالج؟
ســرطــان  عـــالج  إلـــى  بالنسبة 
ــكـــون مــن  ــتـ ــيـ الـــــغـــــدة الــــدرقــــيــــة فـ
الــــجــــراحــــة الســـتـــئـــصـــال الـــغـــدة 
أو مــن غير تنظيف  الــدرقــيــة مــع 
ــعــــالج  ــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة، والــ ــ ــغـ ــ الـ
ــا جــرعــات  بـــالـــيـــود الــمــشــع وأيـــضـ
المحبطة  الدرقية  الغدة  هرمون 
للهرمون المحفز للغدة الدرقية، 
ــتـــخـــدم بـــحـــســـب نـــوع  وكـــلـــهـــا تـــسـ

ومرحلة المرض.
ــعـــالج تـــأتـــي مــرحــلــة  وبـــعـــد الـ
الــمــالحــظــة والــمــتــابــعــة الـــدوريـــة 
ــريـــض لـــضـــمـــان خــــلــــوه مــن  ــمـ ــلـ لـ

المرض وعدم رجوع الورم.

الــمــتــبــعــة تشمل  االســالــيــب   
الــــفــــحــــص الـــــســـــريـــــري، االشــــعــــة 
ــا األشـــعـــة  ــانـ ــيـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أحـ
المشع  اليود  باستخدام  النووية 
الــورم  مــع فحص نسبة مــؤشــرات 
المتباينة  لــألورام   )Thyroglobulin(
)Calcitonin(و  )Differentiated cancers(

 )Carcinoembryonic antigen( و 
لسرطان الغدة النخاعي.

أن  أؤكـــــد  أن  أود  مـــا  ــا  ــمــ ودائــ
كل هذه العالجات متوافرة وتقدم 
بمستوى عال في مملكة البحرين 
ما يضمن صحة وسالمة مرضانا 

الغالين. 

في حوار خاص
 عن سرطان 

الغدة الدرقية 

الدكتور رائد المرزوق: هناك خمسة أنواع من سرطان الغدة 
الدرقية معظمها بطيئة النمو ونسبة الشفاء منها عالية 

أحدث طرق تشخيص وعالج سرطان البروستات 
الدكتور أيمن رئيس لـ»الخليج الطبي«: تتعدد طرق 
التشخيص والعالج ما بين قبل وبعد انتشار الورم

ــة بــســرطــان  ــابــ يـــزيـــد خــطــر اإلصــ
الــبــروســتــات مــع تــقــدم الــعــمــر، وكلما 
ــذا الــــمــــرض مــبــكــًرا  ــ تــــم تــشــخــيــص هـ
يــزال من  أفــضــل، لكن ال  كــان عالجه 
ــراض  ــ ــى األعــ ــ ــروري االنـــتـــبـــاه إلـ ــ ــــضـ الـ

األولى.
مــا هــي تــلــك األعـــــراض، ومـــا هي 
أحدث طرق التشخيص والعالج؟ هذا 
ــوف نــعــرفــه فـــي حـــوارنـــا الــتــالــي  مـــا سـ
مــع الــدكــتــور أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري 
ــــس قــســم  ــيـ ــ ــة رئـ ــيــ ــولــ ــبــ ــالــــك الــ ــســ ــمــ الــ

الجراحة بالمستشفى العسكري 
- مـــا هـــي عـــوامـــل الــخــطــر الــتــي 
يــمــكــن أن تـــزيـــد مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 

بسرطان البروستات؟
ــان  ــرطــ ــر ســ ــبـ ــتـ ــعـ ــي الـــــبـــــدايـــــة يـ ــ فــ
الــخــبــيــثــة  األورام  ــن  مــ الـــبـــروســـتـــات 
الرجال، وعادة ما يكون  الشائعة بين 
بطيء النمو، ولكن في بعض األحيان 
يتصرف سرطان البروستات بشراسة، 

ما يعني انه يتطور وينتشر بسرعة. 
فالعامل  الخطر  عــوامــل  عــن  امــا 
األول هــو تــقــدم الــســن، ولــذلــك نــرى 
ازديــــــــاد  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ ــدالت  ــ ــعـ ــ مـ ان 
الرعاية  تطور  بسبب  وعالميا  محليا 
ــعــــدالت أعـــمـــار  ــاع مــ ــفـ ــة وارتـ ــيـ ــحـ الـــصـ

الحياة المتوقعة للرجال. 
العامل الثاني هو العامل الوراثي، 
ــوة تــرفــع من  فــإصــابــة الــوالــد او االخــ
وخصوصا  الشخص،  اصابة  مخاطر 
فــــي ســــن مــبــكــرة  ــة  ــابــ ــانـــت االصــ كـ اذا 

لألقارب.
الرجل  أصــول  هو  الثالث  العامل 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فــــاألشــــخــــاص مــن 
أكــثــر  ــة  ــ ــيـ ــ افــريــقــيــة او األوروبـ أصـــــول 

البروستات  بسرطان  لإصابة  عرضة 
ــواع  ــ ــاألنـ ــ ــة بـ ــابــ ــة لــــإصــ ــرضــ ــر عــ ــ ــثـ ــ وأكـ

الشديدة الخطورة منه.
العامل الرابع يعتمد على البيئة 
عن  كــاالبــتــعــاد  والــتــغــذيــة،  المحيطة 
الدهون الحيوانية المشبعة واللحوم 
األغذية  تناول  من  واإلكثار  الحمراء 
ــون الــنــبــاتــيــة ودهــــون  ــالـــدهـ الــغــنــيــة بـ

األسماك والطماطم 
بــزيــادة  مرتبطة  السمنة  أن  كما   
عــــودة الــــورم بــعــد الــعــالج وعـــن تأثير 
البيئة المحيطة تشير الدراسات إلى 

أن مــعــدل اإلصــابــات فــي الــيــابــان أقل 
للواليات  المهاجرين  اليابانيين  من 
ــزى ذلـــــك إلـــــى نــمــط  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة ويــ
المشبعة  السريعة  واألغــذيــة  الحياة 

بالدهون الحيوانية.
مــن الـــضـــروري أن أشــيــر هــنــا إلــى 
الــحــمــيــد لــلــبــروســتــات  الــتــضــخــم  أن 
ال يــتــطــور إلــــى ســـرطـــان الــبــروســتــات 

الخبيث.
أهم مضاعفات سرطان  - ما هي 

البروستات؟ 
تـــنـــقـــســـم مــــضــــاعــــفــــات ســــرطــــان 

نــوعــيــن، مضاعفات  إلـــى  الــبــروســتــات 
مــوضــعــيــة وأخـــــــرى نــتــيــجــة النــتــشــار 

الورم. 
المريض  أما األولى فقد يشتكي 
أو تغير في  من نزيف دم مع االبــوال 
الــتــبــول، وقـــد يــصــاب المريض  نــمــط 
حالبي  انــســداد  نتيجة  كــلــوي  بفشل 

الكليتين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى األعـــــــراض الــتــي 
فمنها  السرطان  انتشار  على  تترتب 
فـــقـــدان الــشــهــيــة والــــــــوزن، كـــســـور في 
العظام تحدث بسهولة أكبر إذا انتشر 
األعضاء  إصابة  العظام،  في  المرض 
الكبد  الليمفاوي،  كالجهاز  االخـــرى 

والرئتين.
ــرق الــتــشــخــيــص  ــ ــا أحــــــدث طـ - مــ
ــــالج ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــات؟ وهـــل  وعــ
االكتشاف  مرحلة  كــانــت  اذا  يختلف 

مبكرة أو متقدمة؟
ــذ الـــتـــاريـــخ الـــمـــرضـــي،  ــ يــبــقــى أخـ
والـــفـــحـــص اإلكــلــيــنــيــكــي مــــع فــحــص 
الــبــروســتــات الــشــرجــي وأخـــذ عينة دم 
الــخــاص  الــبــروســتــات  إنــزيــم  لفحص 
تــشــخــيــص  ضــــــروريــــــات  مـــــن   )PSA(
الـــمـــرضـــى وخـــصـــوصـــا فــــي الـــمـــراكـــز 

الصحية والعيادات العامة.
الــجــديــدة،  التشخيص  طــرق  أمــا 
فــقــد تــنــوعــت بــيــن طـــرق تــســاعــد على 
ــعـــدالت الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة  تــقــلــيــل مـ
ولكن  الــورم موجود  أن  )أي  الخاطئة 
الـــخـــزعـــات ال تــكــتــشــفــه( كــاســتــخــدام 
جـــهـــاز الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي قــبــل 

الخزعة.
تــدمــج  أجـــهـــزة  تـــوجـــد اآلن  كــمــا   
األشـــــعـــــة فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة والـــرنـــيـــن 

عــلــى تحديد  تــســاعــد  الــمــغــنــاطــيــســي 
األهـــــداف قــبــل الــخــزعــة وهـــي تقنية 
في  العسكري  بالمستشفى  مــتــوافــرة 
االنتشار  تشخيص  وطــرق  البحرين، 
 PSMAو PSMA PET CTكاستخدام ال

.MRI fusion
أما عن طرق العالج لألورام التي 
تشخص قبل االنتشار يمكننا عالجها 
التي  للمرضى  الــجــراحــي  بــالــروبــوت 

تسمح حالتهم الصحية بالجراحة.
ــتــــي تــــعــــذر عــلــيــهــا  ــئـــة الــ  أمـــــا الـــفـ
الــجــراحــة فــالــعــالج بــاإلشــعــاع مـــع أو 
نتائج  يوفر  بالهرمونات  العالج  بدون 
مــشــابــهــة لـــلـــجـــراحـــة مــــع اخـــتـــالفـــات 
المتابعة  بسيطة للمضاعفات وطرق 

بين االثنين.
وبالنسبة إلى األورام المنتشرة في 
وقت التشخيص فالعالج بالهرمونات 
تـــطـــور حـــديـــثـــا بـــإضـــافـــة ادويــــــــة كــالـــ

. Abiretaroneوالـ Enzalutamide
ويـــــمـــــكـــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــالج 
الــكــيــمــاوي، الـــعـــالج بــالــبــروتــونــات او 

.PSMA Lu177العالج بالـ
 ويــعــد األخـــيـــر مـــن أحــــدث طــرق 
أول  كخط  تعتمد  لــم  لكنها  الــعــالج، 
لــعــالج هــذا الــنــوع مــن الــحــاالت لهذه 

اللحظة. 
خالصة الكالم: ان كنت رجال في 
صــحــة جــيــدة وفــــي الــعــقــد الــخــامــس 
إلى السابع من العمر فيترتب عليك 
سنويا،  للبروستات  الــدوري  الفحص 
أما إذا كنت من الفئات األكثر عرضة 
لإصابة المذكورة اعاله فيجب عليك 
الفحص الدوري من العقد الرابع من 

العمر.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16300/pdf/1-Supplime/16300.pdf?fixed5990
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/1315122
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315091


العدد:  16300

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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
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هذا  الطبية  والمواقع  الدورية  النشرات  تصفحي  عند 
األســـبـــوع أكــثــر مــا جـــذب انــتــبــاهــي هــو الــمــنــاعــة وكــيــف أنها 
شديدا  يكون  قد  شتاء  لمواجهة  وتقوية  تعزيز  إلى  تحتاج 

مع تحور الفيروسات الجديد. 
واالنسجة  الخاليا  من  شبكة  عن  عبارة  المناعة  جهاز 
الخارجي  العدو  صد  على  الجسم  تساعد  التي  واالعــضــاء 

مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم.
ــه نــظــام بــيــولــوجــي شــديــد التكيف  أنــ ومــــن الـــمـــعـــروف 
ويتطلب التوازن بين جميع األجزاء ليعمل بشكل صحيح. 
نهج  على  تعتمد  المثلى  المناعية  الصحة  أن  يعني  وهــذا 
اتخاذ خيارات نمط حياة صحي  متعدد األوجــه يركز على 
الرياضة  وممارسة  الجيد  والنوم  السليمة  التغذية  تشمل 

بانتظام.
عليها  التركيز  علينا  مــحــددة  غذائية  أصــنــاف  وهــنــاك 

واإلكثار منها لتعمل على تقوية جهاز المناعة.
بنزالت  المصابين  معظم  يستخدم  الحمضيات،  أولها 
C مباشرة عند اإلصابة، وذلك لقدرته على  البرد فيتامين 
كريات  إنتاج  من  يزيد  أنــه  ُيعتقد  إذ  المناعة،  جهاز  تعزيز 
الدم البيضاء التي تؤدي دوًرا أساسًيا في مكافحة العدوى، 
إلى  فنحتاج  يخزنه،  وال   C فيتامين  ُينتج  ال  الجسم  ألن 

تناوله يومًيا.
الغذائي،  التوازن  عملية  في  أساسي  عامل  البروتينات 
لما تحتويه من عناصر مهمة للجسم ال نستطيع االستغناء 
يساعد  مهم  عامل   )6 )ب  بفيتامين  غنية  الــدواجــن  عنها، 

على تشكيل كريات الدم الحمراء الجديدة.
 كما يحتوي المرق المصنوع من عظام الدجاج المغلية 
عــلــى الــجــيــالتــيــن والــكــونــدروتــيــن وعــنــاصــر غــذائــيــة مفيدة 

لألمعاء ومعززة للمناعة.
والمحار والمأكوالت البحرية يحتويان على كمية كبيرة 
من الزنك وجسم اإلنسان يحتاج إلى الزنك لتتمكن خالياه 

من العمل. 
التي  والــخــضــراوات  الــفــواكــه  تــنــوع  زاد  كلما  وبالتأكيد 
جهاز  تعزز  التي  الغذائية  العناصر  زادت  يوميا،  نستهلكها 

المناعة.
ــر بــجــانــب الــتــغــذيــة هـــو الـــنـــوم الــجــيــد  يــبــقــي شــــيء آخــ
يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــضــعــف جــهــاز  الــتــوتــر، فــهــو  وإدارة 
الهرمونات،  من  عــدد  إفــراز  في  اإلجــهــاد  ويتسبب  المناعة، 
هرمونات  وهي  والكورتيزول،  والدوبامين  األدرينالين  مثل 
تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخاليا الليمفاوية التي 

تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. 
فإذا أجبنا عن سؤال المقال، فالتأكيد نحتاج إلى تقوية 
دون  وباستطاعتنا من  الطبيعية،  بالطرق  المناعي  الجهاز 

أي مكمالت غذائية خارجية. 

هل نحتاج �إلى تقوية مناعتنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في االحتفال باليوم العالمي للسكري 

برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس 
بمجمع  للسكري،  العالمي  باليوم  االحتفال  فعالية  تقام  للصحة  األعلى  المجلس 
دلمونيا يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وبهذه المناسبة يشارك في الفعالية مركز 
بمكافحة مرض  التوعية  والحرص على  المهم  بالدور  إيمانا  والسكر  الطبي  الخليج 
السريعة  الفحوصات  بعض  بعمل  القيام  خــالل  من  مضاعفاته  من  والحد  السكري 
السكري  من  الوقاية  الحاضرين عن طرق  إرشــاد  مع  المجانية  الطبية  واالستشارات 

بوجود طاقم طبي مختص من المركز.
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تقع الغدة الدرقية في الجزء 
األمامي من العنق وهي المسؤول 
هــرمــونــات  تنظيم  عــن  الــرئــيــســي 
الجسم، وعند مالحظة أي تكتل 
في منطقة العنق ال يختفي من 
أسابيع  غــضــون  فــي  نفسه  تلقاء 
الطبيب  اســـتـــشـــارة  يــجــب  قــلــيــلــة 

المختص.
في حوارنا التالي مع الدكتور 
رائد المرزوق استشاري الجراحة 
وجراحة  األورام  وجراحة  العامة 
بمستشفى  والمستقيم  القولون 
ــل ما  الـــكـــنـــدي ســنــتــعــرف عــلــى كـ
يــخــص ســـرطـــان الـــغـــدة الــدرقــيــة 

وأحدث طرق عالجه.
ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  مـــا هـــي أهــ
تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الغدة 

الدرقية؟
التي تؤدي  العوامل  أهم  من 
ــان الـــغـــدة  إلـــــى اإلصــــابــــة بـــســـرطـ
الــدرقــيــة هـــو الــتــعــرض لــإشــعــاع 
ــر،  ــكـ ــبـ وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي عــــمــــر مـ
كـــذلـــك عــمــر الـــمـــريـــض وجــنــســه 
التي  الــعــوامــل  مــن  يعتبر  أيــضــا 
تاريخ  ووجــود  االعتبار  في  تؤخذ 
أو  الدرقية  الغدة  عائلي لتضخم 
سرطانها يزيد من نسبة اإلصابة 

بسرطان الغدة الدرقية.
فيظهر  الجيني  العامل  أما   
أورام  حالة  وجــود  حالة  في  بقوة 
 )MEN( الغدد الصماء المتعددة
ــدة الـــدرقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ـــاب الـ ــصـ حـــيـــث تــ
بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.

أنــواع من سرطان  هل هناك 
الغدة الدرقية؟

ــاك خـــمـــســـة أنــــــــــواع مــن  ــ ــنـ ــ هـ

ســرطــانــات الــغــدة الــدرقــيــة التي 
تـــبـــدأ مـــن خـــاليـــا الـــغـــدة بــصــورة 
أولية وهي سرطان الغدة الدرقية 
والجريبي   )papillary( الحليبي 
 )Hurthle( وهــرثــل   )Follicular(
والنخاعي )Medullary( والكشمي 

.)Anaplastic(
تجدر اإلشارة إلى أن غالبية 
سرطانات الغدة الدرقية ال تسبب 
الــغــدة  عــقــيــدات  وأن  ــراض  أعــ أي 
ــوءات الــلــحــمــيــة(  ــتـ ــنـ الـــدرقـــيـــة )الـ
ــة جـــــــدا وفـــــــي مــجــمــلــهــا  ــعــ ــائــ  شــ
أعــــراض  أي  تــعــطــي  وال  حــمــيــدة 
ويــتــم اكــتــشــاف وجــودهــا فــي %50 
مـــن الـــمـــرضـــى بــالــصــدفــة أثــنــاء 
الفحص  أو  الــســريــري  الــفــحــص 
بــعــد  او  الــتــلــفــزيــونــيــة  بـــاألشـــعـــة 
إجـــراء الــجــراحــة، أمــا فــي الـ%50
فيشتكي  اآلخــريــن  المرضى  مــن 
انتفاخ  من وجــود  المريض  فيها 
ــــراض  فــــي الـــرقـــبـــة مــــع بـــعـــض أعـ
الضغط كصعوبة التنفس والبلع 

أو تغيير في الصوت.
وأحيانا يشتكي المريض من 
أعــــراض نــشــاط او خــمــول الــغــدة 
الدرقية وهذا ما يستدعي تحليل 
وظــائــف الــغــدة الــدرقــيــة ومــن ثم 
بــاألشــعــة  أو  الـــســـريـــري  الــكــشــف 
ــــود هــذه  حــيــث يــتــم اكــتــشــاف وجـ

العقيدات.
تستدعي  عالمات  هناك  هل 

االنتباه وزيارة الطبيب سريعا؟
الــعــالمــات  فـــإن  المجمل  فــي 
المريض  انــتــبــاه  تــســتــدعــي  الــتــي 
وضــــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة الـــطـــبـــيـــب 
تـــشـــمـــل الـــعـــقـــيـــدات الـــصـــلـــبـــة او 

الـــثـــابـــتـــة والــمــلــتــصــقــة بــأنــســجــة 
ــة الـــهـــوائـــيـــة  ــبـ ــقـــصـ ــالـ الــــرقــــبــــة كـ
ــة الـــدمـــويـــة والــعــقــيــدات  ــيــ واألوعــ
التي  أو  ســريــع  بشكل  تكبر  الــتــي 
الــغــدد  فــي  لكبر  مصاحبة  تــكــون 
التي  أو  الــرقــبــة  فــي  الــلــيــمــفــاويــة 
تكون مصاحبة لبحة في الصوت 
األحــبــال  عمل  فــي  لشلل  نتيجة 

الصوتية.
من  المريض  يعاني  قد  كما 
البلع  أو  الــتــنــفــس  فــي  صــعــوبــات 

كما ذكر سلفا.
وبــاســتــثــنــاء ســـرطـــان الــغــدة 
 )Anaplastic( الكشمي  الــدرقــيــة 
المرضى  يصيب  مــا  عـــادة  الـــذي 
الخامسة  عــمــر  بــعــد  الــســن  كــبــار 
سرطانات  معظم  فإن  والسبعين 
ــدة الـــدرقـــيـــة بــطــيــئــة الــنــمــو  ــغــ الــ
جدا  عالية  منها  الشفاء  ونسبة 
وخــصــوصــا فــي حــالــة عــدم وجــود 
انتشار الورم خارج الغدة الدرقية.

ماذا عن العالج؟
ســرطــان  عـــالج  إلـــى  بالنسبة 
ــكـــون مــن  ــتـ ــيـ الـــــغـــــدة الــــدرقــــيــــة فـ
الــــجــــراحــــة الســـتـــئـــصـــال الـــغـــدة 
أو مــن غير تنظيف  الــدرقــيــة مــع 
ــعــــالج  ــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة، والــ ــ ــغـ ــ الـ
ــا جــرعــات  بـــالـــيـــود الــمــشــع وأيـــضـ
المحبطة  الدرقية  الغدة  هرمون 
للهرمون المحفز للغدة الدرقية، 
ــتـــخـــدم بـــحـــســـب نـــوع  وكـــلـــهـــا تـــسـ

ومرحلة المرض.
ــعـــالج تـــأتـــي مــرحــلــة  وبـــعـــد الـ
الــمــالحــظــة والــمــتــابــعــة الـــدوريـــة 
ــريـــض لـــضـــمـــان خــــلــــوه مــن  ــمـ ــلـ لـ

المرض وعدم رجوع الورم.

الــمــتــبــعــة تشمل  االســالــيــب   
الــــفــــحــــص الـــــســـــريـــــري، االشــــعــــة 
ــا األشـــعـــة  ــانـ ــيـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أحـ
المشع  اليود  باستخدام  النووية 
الــورم  مــع فحص نسبة مــؤشــرات 
المتباينة  لــألورام   )Thyroglobulin(
)Calcitonin(و  )Differentiated cancers(

 )Carcinoembryonic antigen( و 
لسرطان الغدة النخاعي.

أن  أؤكـــــد  أن  أود  مـــا  ــا  ــمــ ودائــ
كل هذه العالجات متوافرة وتقدم 
بمستوى عال في مملكة البحرين 
ما يضمن صحة وسالمة مرضانا 

الغالين. 

في حوار خاص
 عن سرطان 

الغدة الدرقية 

الدكتور رائد المرزوق: هناك خمسة أنواع من سرطان الغدة 
الدرقية معظمها بطيئة النمو ونسبة الشفاء منها عالية 

أحدث طرق تشخيص وعالج سرطان البروستات 
الدكتور أيمن رئيس لـ»الخليج الطبي«: تتعدد طرق 
التشخيص والعالج ما بين قبل وبعد انتشار الورم

ــة بــســرطــان  ــابــ يـــزيـــد خــطــر اإلصــ
الــبــروســتــات مــع تــقــدم الــعــمــر، وكلما 
ــذا الــــمــــرض مــبــكــًرا  ــ تــــم تــشــخــيــص هـ
يــزال من  أفــضــل، لكن ال  كــان عالجه 
ــراض  ــ ــى األعــ ــ ــروري االنـــتـــبـــاه إلـ ــ ــــضـ الـ

األولى.
مــا هــي تــلــك األعـــــراض، ومـــا هي 
أحدث طرق التشخيص والعالج؟ هذا 
ــوف نــعــرفــه فـــي حـــوارنـــا الــتــالــي  مـــا سـ
مــع الــدكــتــور أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري 
ــــس قــســم  ــيـ ــ ــة رئـ ــيــ ــولــ ــبــ ــالــــك الــ ــســ ــمــ الــ

الجراحة بالمستشفى العسكري 
- مـــا هـــي عـــوامـــل الــخــطــر الــتــي 
يــمــكــن أن تـــزيـــد مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 

بسرطان البروستات؟
ــان  ــرطــ ــر ســ ــبـ ــتـ ــعـ ــي الـــــبـــــدايـــــة يـ ــ فــ
الــخــبــيــثــة  األورام  ــن  مــ الـــبـــروســـتـــات 
الرجال، وعادة ما يكون  الشائعة بين 
بطيء النمو، ولكن في بعض األحيان 
يتصرف سرطان البروستات بشراسة، 

ما يعني انه يتطور وينتشر بسرعة. 
فالعامل  الخطر  عــوامــل  عــن  امــا 
األول هــو تــقــدم الــســن، ولــذلــك نــرى 
ازديــــــــاد  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ ــدالت  ــ ــعـ ــ مـ ان 
الرعاية  تطور  بسبب  وعالميا  محليا 
ــعــــدالت أعـــمـــار  ــاع مــ ــفـ ــة وارتـ ــيـ ــحـ الـــصـ

الحياة المتوقعة للرجال. 
العامل الثاني هو العامل الوراثي، 
ــوة تــرفــع من  فــإصــابــة الــوالــد او االخــ
وخصوصا  الشخص،  اصابة  مخاطر 
فــــي ســــن مــبــكــرة  ــة  ــابــ ــانـــت االصــ كـ اذا 

لألقارب.
الرجل  أصــول  هو  الثالث  العامل 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فــــاألشــــخــــاص مــن 
أكــثــر  ــة  ــ ــيـ ــ افــريــقــيــة او األوروبـ أصـــــول 

البروستات  بسرطان  لإصابة  عرضة 
ــواع  ــ ــاألنـ ــ ــة بـ ــابــ ــة لــــإصــ ــرضــ ــر عــ ــ ــثـ ــ وأكـ

الشديدة الخطورة منه.
العامل الرابع يعتمد على البيئة 
عن  كــاالبــتــعــاد  والــتــغــذيــة،  المحيطة 
الدهون الحيوانية المشبعة واللحوم 
األغذية  تناول  من  واإلكثار  الحمراء 
ــون الــنــبــاتــيــة ودهــــون  ــالـــدهـ الــغــنــيــة بـ

األسماك والطماطم 
بــزيــادة  مرتبطة  السمنة  أن  كما   
عــــودة الــــورم بــعــد الــعــالج وعـــن تأثير 
البيئة المحيطة تشير الدراسات إلى 

أن مــعــدل اإلصــابــات فــي الــيــابــان أقل 
للواليات  المهاجرين  اليابانيين  من 
ــزى ذلـــــك إلـــــى نــمــط  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة ويــ
المشبعة  السريعة  واألغــذيــة  الحياة 

بالدهون الحيوانية.
مــن الـــضـــروري أن أشــيــر هــنــا إلــى 
الــحــمــيــد لــلــبــروســتــات  الــتــضــخــم  أن 
ال يــتــطــور إلــــى ســـرطـــان الــبــروســتــات 

الخبيث.
أهم مضاعفات سرطان  - ما هي 

البروستات؟ 
تـــنـــقـــســـم مــــضــــاعــــفــــات ســــرطــــان 

نــوعــيــن، مضاعفات  إلـــى  الــبــروســتــات 
مــوضــعــيــة وأخـــــــرى نــتــيــجــة النــتــشــار 

الورم. 
المريض  أما األولى فقد يشتكي 
أو تغير في  من نزيف دم مع االبــوال 
الــتــبــول، وقـــد يــصــاب المريض  نــمــط 
حالبي  انــســداد  نتيجة  كــلــوي  بفشل 

الكليتين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى األعـــــــراض الــتــي 
فمنها  السرطان  انتشار  على  تترتب 
فـــقـــدان الــشــهــيــة والــــــــوزن، كـــســـور في 
العظام تحدث بسهولة أكبر إذا انتشر 
األعضاء  إصابة  العظام،  في  المرض 
الكبد  الليمفاوي،  كالجهاز  االخـــرى 

والرئتين.
ــرق الــتــشــخــيــص  ــ ــا أحــــــدث طـ - مــ
ــــالج ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــات؟ وهـــل  وعــ
االكتشاف  مرحلة  كــانــت  اذا  يختلف 

مبكرة أو متقدمة؟
ــذ الـــتـــاريـــخ الـــمـــرضـــي،  ــ يــبــقــى أخـ
والـــفـــحـــص اإلكــلــيــنــيــكــي مــــع فــحــص 
الــبــروســتــات الــشــرجــي وأخـــذ عينة دم 
الــخــاص  الــبــروســتــات  إنــزيــم  لفحص 
تــشــخــيــص  ضــــــروريــــــات  مـــــن   )PSA(
الـــمـــرضـــى وخـــصـــوصـــا فــــي الـــمـــراكـــز 

الصحية والعيادات العامة.
الــجــديــدة،  التشخيص  طــرق  أمــا 
فــقــد تــنــوعــت بــيــن طـــرق تــســاعــد على 
ــعـــدالت الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة  تــقــلــيــل مـ
ولكن  الــورم موجود  أن  )أي  الخاطئة 
الـــخـــزعـــات ال تــكــتــشــفــه( كــاســتــخــدام 
جـــهـــاز الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي قــبــل 

الخزعة.
تــدمــج  أجـــهـــزة  تـــوجـــد اآلن  كــمــا   
األشـــــعـــــة فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة والـــرنـــيـــن 

عــلــى تحديد  تــســاعــد  الــمــغــنــاطــيــســي 
األهـــــداف قــبــل الــخــزعــة وهـــي تقنية 
في  العسكري  بالمستشفى  مــتــوافــرة 
االنتشار  تشخيص  وطــرق  البحرين، 
 PSMAو PSMA PET CTكاستخدام ال

.MRI fusion
أما عن طرق العالج لألورام التي 
تشخص قبل االنتشار يمكننا عالجها 
التي  للمرضى  الــجــراحــي  بــالــروبــوت 

تسمح حالتهم الصحية بالجراحة.
ــتــــي تــــعــــذر عــلــيــهــا  ــئـــة الــ  أمـــــا الـــفـ
الــجــراحــة فــالــعــالج بــاإلشــعــاع مـــع أو 
نتائج  يوفر  بالهرمونات  العالج  بدون 
مــشــابــهــة لـــلـــجـــراحـــة مــــع اخـــتـــالفـــات 
المتابعة  بسيطة للمضاعفات وطرق 

بين االثنين.
وبالنسبة إلى األورام المنتشرة في 
وقت التشخيص فالعالج بالهرمونات 
تـــطـــور حـــديـــثـــا بـــإضـــافـــة ادويــــــــة كــالـــ

. Abiretaroneوالـ Enzalutamide
ويـــــمـــــكـــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــالج 
الــكــيــمــاوي، الـــعـــالج بــالــبــروتــونــات او 

.PSMA Lu177العالج بالـ
 ويــعــد األخـــيـــر مـــن أحــــدث طــرق 
أول  كخط  تعتمد  لــم  لكنها  الــعــالج، 
لــعــالج هــذا الــنــوع مــن الــحــاالت لهذه 

اللحظة. 
خالصة الكالم: ان كنت رجال في 
صــحــة جــيــدة وفــــي الــعــقــد الــخــامــس 
إلى السابع من العمر فيترتب عليك 
سنويا،  للبروستات  الــدوري  الفحص 
أما إذا كنت من الفئات األكثر عرضة 
لإصابة المذكورة اعاله فيجب عليك 
الفحص الدوري من العقد الرابع من 

العمر.

هذا  الطبية  والمواقع  الدورية  النشرات  تصفحي  عند 
األســـبـــوع أكــثــر مــا جـــذب انــتــبــاهــي هــو الــمــنــاعــة وكــيــف أنها 
شديدا  يكون  قد  شتاء  لمواجهة  وتقوية  تعزيز  إلى  تحتاج 

مع تحور الفيروسات الجديد. 
واالنسجة  الخاليا  من  شبكة  عن  عبارة  المناعة  جهاز 
الخارجي  العدو  صد  على  الجسم  تساعد  التي  واالعــضــاء 

مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم.
ــه نــظــام بــيــولــوجــي شــديــد التكيف  أنــ ومــــن الـــمـــعـــروف 
ويتطلب التوازن بين جميع األجزاء ليعمل بشكل صحيح. 
نهج  على  تعتمد  المثلى  المناعية  الصحة  أن  يعني  وهــذا 
اتخاذ خيارات نمط حياة صحي  متعدد األوجــه يركز على 
الرياضة  وممارسة  الجيد  والنوم  السليمة  التغذية  تشمل 

بانتظام.
عليها  التركيز  علينا  مــحــددة  غذائية  أصــنــاف  وهــنــاك 

واإلكثار منها لتعمل على تقوية جهاز المناعة.
بنزالت  المصابين  معظم  يستخدم  الحمضيات،  أولها 
C مباشرة عند اإلصابة، وذلك لقدرته على  البرد فيتامين 
كريات  إنتاج  من  يزيد  أنــه  ُيعتقد  إذ  المناعة،  جهاز  تعزيز 
الدم البيضاء التي تؤدي دوًرا أساسًيا في مكافحة العدوى، 
إلى  فنحتاج  يخزنه،  وال   C فيتامين  ُينتج  ال  الجسم  ألن 

تناوله يومًيا.
الغذائي،  التوازن  عملية  في  أساسي  عامل  البروتينات 
لما تحتويه من عناصر مهمة للجسم ال نستطيع االستغناء 
يساعد  مهم  عامل   )6 )ب  بفيتامين  غنية  الــدواجــن  عنها، 

على تشكيل كريات الدم الحمراء الجديدة.
 كما يحتوي المرق المصنوع من عظام الدجاج المغلية 
عــلــى الــجــيــالتــيــن والــكــونــدروتــيــن وعــنــاصــر غــذائــيــة مفيدة 

لألمعاء ومعززة للمناعة.
والمحار والمأكوالت البحرية يحتويان على كمية كبيرة 
من الزنك وجسم اإلنسان يحتاج إلى الزنك لتتمكن خالياه 

من العمل. 
التي  والــخــضــراوات  الــفــواكــه  تــنــوع  زاد  كلما  وبالتأكيد 
جهاز  تعزز  التي  الغذائية  العناصر  زادت  يوميا،  نستهلكها 

المناعة.
ــر بــجــانــب الــتــغــذيــة هـــو الـــنـــوم الــجــيــد  يــبــقــي شــــيء آخــ
يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــضــعــف جــهــاز  الــتــوتــر، فــهــو  وإدارة 
الهرمونات،  من  عــدد  إفــراز  في  اإلجــهــاد  ويتسبب  المناعة، 
هرمونات  وهي  والكورتيزول،  والدوبامين  األدرينالين  مثل 
تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخاليا الليمفاوية التي 

تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. 
فإذا أجبنا عن سؤال المقال، فالتأكيد نحتاج إلى تقوية 
دون  وباستطاعتنا من  الطبيعية،  بالطرق  المناعي  الجهاز 

أي مكمالت غذائية خارجية. 

هل نحتاج �إلى تقوية مناعتنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في االحتفال باليوم العالمي للسكري 

برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس 
بمجمع  للسكري،  العالمي  باليوم  االحتفال  فعالية  تقام  للصحة  األعلى  المجلس 
دلمونيا يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وبهذه المناسبة يشارك في الفعالية مركز 
بمكافحة مرض  التوعية  والحرص على  المهم  بالدور  إيمانا  والسكر  الطبي  الخليج 
السريعة  الفحوصات  بعض  بعمل  القيام  خــالل  من  مضاعفاته  من  والحد  السكري 
السكري  من  الوقاية  الحاضرين عن طرق  إرشــاد  مع  المجانية  الطبية  واالستشارات 

بوجود طاقم طبي مختص من المركز.
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تقع الغدة الدرقية في الجزء 
األمامي من العنق وهي المسؤول 
هــرمــونــات  تنظيم  عــن  الــرئــيــســي 
الجسم، وعند مالحظة أي تكتل 
في منطقة العنق ال يختفي من 
أسابيع  غــضــون  فــي  نفسه  تلقاء 
الطبيب  اســـتـــشـــارة  يــجــب  قــلــيــلــة 

المختص.
في حوارنا التالي مع الدكتور 
رائد المرزوق استشاري الجراحة 
وجراحة  األورام  وجراحة  العامة 
بمستشفى  والمستقيم  القولون 
ــل ما  الـــكـــنـــدي ســنــتــعــرف عــلــى كـ
يــخــص ســـرطـــان الـــغـــدة الــدرقــيــة 

وأحدث طرق عالجه.
ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  مـــا هـــي أهــ
تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الغدة 

الدرقية؟
التي تؤدي  العوامل  أهم  من 
ــان الـــغـــدة  إلـــــى اإلصــــابــــة بـــســـرطـ
الــدرقــيــة هـــو الــتــعــرض لــإشــعــاع 
ــر،  ــكـ ــبـ وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي عــــمــــر مـ
كـــذلـــك عــمــر الـــمـــريـــض وجــنــســه 
التي  الــعــوامــل  مــن  يعتبر  أيــضــا 
تاريخ  ووجــود  االعتبار  في  تؤخذ 
أو  الدرقية  الغدة  عائلي لتضخم 
سرطانها يزيد من نسبة اإلصابة 

بسرطان الغدة الدرقية.
فيظهر  الجيني  العامل  أما   
أورام  حالة  وجــود  حالة  في  بقوة 
 )MEN( الغدد الصماء المتعددة
ــدة الـــدرقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ـــاب الـ ــصـ حـــيـــث تــ
بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.

أنــواع من سرطان  هل هناك 
الغدة الدرقية؟

ــاك خـــمـــســـة أنــــــــــواع مــن  ــ ــنـ ــ هـ

ســرطــانــات الــغــدة الــدرقــيــة التي 
تـــبـــدأ مـــن خـــاليـــا الـــغـــدة بــصــورة 
أولية وهي سرطان الغدة الدرقية 
والجريبي   )papillary( الحليبي 
 )Hurthle( وهــرثــل   )Follicular(
والنخاعي )Medullary( والكشمي 

.)Anaplastic(
تجدر اإلشارة إلى أن غالبية 
سرطانات الغدة الدرقية ال تسبب 
الــغــدة  عــقــيــدات  وأن  ــراض  أعــ أي 
ــوءات الــلــحــمــيــة(  ــتـ ــنـ الـــدرقـــيـــة )الـ
ــة جـــــــدا وفـــــــي مــجــمــلــهــا  ــعــ ــائــ  شــ
أعــــراض  أي  تــعــطــي  وال  حــمــيــدة 
ويــتــم اكــتــشــاف وجــودهــا فــي %50 
مـــن الـــمـــرضـــى بــالــصــدفــة أثــنــاء 
الفحص  أو  الــســريــري  الــفــحــص 
بــعــد  او  الــتــلــفــزيــونــيــة  بـــاألشـــعـــة 
إجـــراء الــجــراحــة، أمــا فــي الـ%50
فيشتكي  اآلخــريــن  المرضى  مــن 
انتفاخ  من وجــود  المريض  فيها 
ــــراض  فــــي الـــرقـــبـــة مــــع بـــعـــض أعـ
الضغط كصعوبة التنفس والبلع 

أو تغيير في الصوت.
وأحيانا يشتكي المريض من 
أعــــراض نــشــاط او خــمــول الــغــدة 
الدرقية وهذا ما يستدعي تحليل 
وظــائــف الــغــدة الــدرقــيــة ومــن ثم 
بــاألشــعــة  أو  الـــســـريـــري  الــكــشــف 
ــــود هــذه  حــيــث يــتــم اكــتــشــاف وجـ

العقيدات.
تستدعي  عالمات  هناك  هل 

االنتباه وزيارة الطبيب سريعا؟
الــعــالمــات  فـــإن  المجمل  فــي 
المريض  انــتــبــاه  تــســتــدعــي  الــتــي 
وضــــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة الـــطـــبـــيـــب 
تـــشـــمـــل الـــعـــقـــيـــدات الـــصـــلـــبـــة او 

الـــثـــابـــتـــة والــمــلــتــصــقــة بــأنــســجــة 
ــة الـــهـــوائـــيـــة  ــبـ ــقـــصـ ــالـ الــــرقــــبــــة كـ
ــة الـــدمـــويـــة والــعــقــيــدات  ــيــ واألوعــ
التي  أو  ســريــع  بشكل  تكبر  الــتــي 
الــغــدد  فــي  لكبر  مصاحبة  تــكــون 
التي  أو  الــرقــبــة  فــي  الــلــيــمــفــاويــة 
تكون مصاحبة لبحة في الصوت 
األحــبــال  عمل  فــي  لشلل  نتيجة 

الصوتية.
من  المريض  يعاني  قد  كما 
البلع  أو  الــتــنــفــس  فــي  صــعــوبــات 

كما ذكر سلفا.
وبــاســتــثــنــاء ســـرطـــان الــغــدة 
 )Anaplastic( الكشمي  الــدرقــيــة 
المرضى  يصيب  مــا  عـــادة  الـــذي 
الخامسة  عــمــر  بــعــد  الــســن  كــبــار 
سرطانات  معظم  فإن  والسبعين 
ــدة الـــدرقـــيـــة بــطــيــئــة الــنــمــو  ــغــ الــ
جدا  عالية  منها  الشفاء  ونسبة 
وخــصــوصــا فــي حــالــة عــدم وجــود 
انتشار الورم خارج الغدة الدرقية.

ماذا عن العالج؟
ســرطــان  عـــالج  إلـــى  بالنسبة 
ــكـــون مــن  ــتـ ــيـ الـــــغـــــدة الــــدرقــــيــــة فـ
الــــجــــراحــــة الســـتـــئـــصـــال الـــغـــدة 
أو مــن غير تنظيف  الــدرقــيــة مــع 
ــعــــالج  ــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة، والــ ــ ــغـ ــ الـ
ــا جــرعــات  بـــالـــيـــود الــمــشــع وأيـــضـ
المحبطة  الدرقية  الغدة  هرمون 
للهرمون المحفز للغدة الدرقية، 
ــتـــخـــدم بـــحـــســـب نـــوع  وكـــلـــهـــا تـــسـ

ومرحلة المرض.
ــعـــالج تـــأتـــي مــرحــلــة  وبـــعـــد الـ
الــمــالحــظــة والــمــتــابــعــة الـــدوريـــة 
ــريـــض لـــضـــمـــان خــــلــــوه مــن  ــمـ ــلـ لـ

المرض وعدم رجوع الورم.

الــمــتــبــعــة تشمل  االســالــيــب   
الــــفــــحــــص الـــــســـــريـــــري، االشــــعــــة 
ــا األشـــعـــة  ــانـ ــيـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أحـ
المشع  اليود  باستخدام  النووية 
الــورم  مــع فحص نسبة مــؤشــرات 
المتباينة  لــألورام   )Thyroglobulin(
)Calcitonin(و  )Differentiated cancers(

 )Carcinoembryonic antigen( و 
لسرطان الغدة النخاعي.

أن  أؤكـــــد  أن  أود  مـــا  ــا  ــمــ ودائــ
كل هذه العالجات متوافرة وتقدم 
بمستوى عال في مملكة البحرين 
ما يضمن صحة وسالمة مرضانا 

الغالين. 

في حوار خاص
 عن سرطان 

الغدة الدرقية 

الدكتور رائد المرزوق: هناك خمسة أنواع من سرطان الغدة 
الدرقية معظمها بطيئة النمو ونسبة الشفاء منها عالية 

أحدث طرق تشخيص وعالج سرطان البروستات 
الدكتور أيمن رئيس لـ»الخليج الطبي«: تتعدد طرق 
التشخيص والعالج ما بين قبل وبعد انتشار الورم

ــة بــســرطــان  ــابــ يـــزيـــد خــطــر اإلصــ
الــبــروســتــات مــع تــقــدم الــعــمــر، وكلما 
ــذا الــــمــــرض مــبــكــًرا  ــ تــــم تــشــخــيــص هـ
يــزال من  أفــضــل، لكن ال  كــان عالجه 
ــراض  ــ ــى األعــ ــ ــروري االنـــتـــبـــاه إلـ ــ ــــضـ الـ

األولى.
مــا هــي تــلــك األعـــــراض، ومـــا هي 
أحدث طرق التشخيص والعالج؟ هذا 
ــوف نــعــرفــه فـــي حـــوارنـــا الــتــالــي  مـــا سـ
مــع الــدكــتــور أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري 
ــــس قــســم  ــيـ ــ ــة رئـ ــيــ ــولــ ــبــ ــالــــك الــ ــســ ــمــ الــ

الجراحة بالمستشفى العسكري 
- مـــا هـــي عـــوامـــل الــخــطــر الــتــي 
يــمــكــن أن تـــزيـــد مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 

بسرطان البروستات؟
ــان  ــرطــ ــر ســ ــبـ ــتـ ــعـ ــي الـــــبـــــدايـــــة يـ ــ فــ
الــخــبــيــثــة  األورام  ــن  مــ الـــبـــروســـتـــات 
الرجال، وعادة ما يكون  الشائعة بين 
بطيء النمو، ولكن في بعض األحيان 
يتصرف سرطان البروستات بشراسة، 

ما يعني انه يتطور وينتشر بسرعة. 
فالعامل  الخطر  عــوامــل  عــن  امــا 
األول هــو تــقــدم الــســن، ولــذلــك نــرى 
ازديــــــــاد  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ ــدالت  ــ ــعـ ــ مـ ان 
الرعاية  تطور  بسبب  وعالميا  محليا 
ــعــــدالت أعـــمـــار  ــاع مــ ــفـ ــة وارتـ ــيـ ــحـ الـــصـ

الحياة المتوقعة للرجال. 
العامل الثاني هو العامل الوراثي، 
ــوة تــرفــع من  فــإصــابــة الــوالــد او االخــ
وخصوصا  الشخص،  اصابة  مخاطر 
فــــي ســــن مــبــكــرة  ــة  ــابــ ــانـــت االصــ كـ اذا 

لألقارب.
الرجل  أصــول  هو  الثالث  العامل 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فــــاألشــــخــــاص مــن 
أكــثــر  ــة  ــ ــيـ ــ افــريــقــيــة او األوروبـ أصـــــول 

البروستات  بسرطان  لإصابة  عرضة 
ــواع  ــ ــاألنـ ــ ــة بـ ــابــ ــة لــــإصــ ــرضــ ــر عــ ــ ــثـ ــ وأكـ

الشديدة الخطورة منه.
العامل الرابع يعتمد على البيئة 
عن  كــاالبــتــعــاد  والــتــغــذيــة،  المحيطة 
الدهون الحيوانية المشبعة واللحوم 
األغذية  تناول  من  واإلكثار  الحمراء 
ــون الــنــبــاتــيــة ودهــــون  ــالـــدهـ الــغــنــيــة بـ

األسماك والطماطم 
بــزيــادة  مرتبطة  السمنة  أن  كما   
عــــودة الــــورم بــعــد الــعــالج وعـــن تأثير 
البيئة المحيطة تشير الدراسات إلى 

أن مــعــدل اإلصــابــات فــي الــيــابــان أقل 
للواليات  المهاجرين  اليابانيين  من 
ــزى ذلـــــك إلـــــى نــمــط  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة ويــ
المشبعة  السريعة  واألغــذيــة  الحياة 

بالدهون الحيوانية.
مــن الـــضـــروري أن أشــيــر هــنــا إلــى 
الــحــمــيــد لــلــبــروســتــات  الــتــضــخــم  أن 
ال يــتــطــور إلــــى ســـرطـــان الــبــروســتــات 

الخبيث.
أهم مضاعفات سرطان  - ما هي 

البروستات؟ 
تـــنـــقـــســـم مــــضــــاعــــفــــات ســــرطــــان 

نــوعــيــن، مضاعفات  إلـــى  الــبــروســتــات 
مــوضــعــيــة وأخـــــــرى نــتــيــجــة النــتــشــار 

الورم. 
المريض  أما األولى فقد يشتكي 
أو تغير في  من نزيف دم مع االبــوال 
الــتــبــول، وقـــد يــصــاب المريض  نــمــط 
حالبي  انــســداد  نتيجة  كــلــوي  بفشل 

الكليتين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى األعـــــــراض الــتــي 
فمنها  السرطان  انتشار  على  تترتب 
فـــقـــدان الــشــهــيــة والــــــــوزن، كـــســـور في 
العظام تحدث بسهولة أكبر إذا انتشر 
األعضاء  إصابة  العظام،  في  المرض 
الكبد  الليمفاوي،  كالجهاز  االخـــرى 

والرئتين.
ــرق الــتــشــخــيــص  ــ ــا أحــــــدث طـ - مــ
ــــالج ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــات؟ وهـــل  وعــ
االكتشاف  مرحلة  كــانــت  اذا  يختلف 

مبكرة أو متقدمة؟
ــذ الـــتـــاريـــخ الـــمـــرضـــي،  ــ يــبــقــى أخـ
والـــفـــحـــص اإلكــلــيــنــيــكــي مــــع فــحــص 
الــبــروســتــات الــشــرجــي وأخـــذ عينة دم 
الــخــاص  الــبــروســتــات  إنــزيــم  لفحص 
تــشــخــيــص  ضــــــروريــــــات  مـــــن   )PSA(
الـــمـــرضـــى وخـــصـــوصـــا فــــي الـــمـــراكـــز 

الصحية والعيادات العامة.
الــجــديــدة،  التشخيص  طــرق  أمــا 
فــقــد تــنــوعــت بــيــن طـــرق تــســاعــد على 
ــعـــدالت الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة  تــقــلــيــل مـ
ولكن  الــورم موجود  أن  )أي  الخاطئة 
الـــخـــزعـــات ال تــكــتــشــفــه( كــاســتــخــدام 
جـــهـــاز الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي قــبــل 

الخزعة.
تــدمــج  أجـــهـــزة  تـــوجـــد اآلن  كــمــا   
األشـــــعـــــة فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة والـــرنـــيـــن 

عــلــى تحديد  تــســاعــد  الــمــغــنــاطــيــســي 
األهـــــداف قــبــل الــخــزعــة وهـــي تقنية 
في  العسكري  بالمستشفى  مــتــوافــرة 
االنتشار  تشخيص  وطــرق  البحرين، 
 PSMAو PSMA PET CTكاستخدام ال

.MRI fusion
أما عن طرق العالج لألورام التي 
تشخص قبل االنتشار يمكننا عالجها 
التي  للمرضى  الــجــراحــي  بــالــروبــوت 

تسمح حالتهم الصحية بالجراحة.
ــتــــي تــــعــــذر عــلــيــهــا  ــئـــة الــ  أمـــــا الـــفـ
الــجــراحــة فــالــعــالج بــاإلشــعــاع مـــع أو 
نتائج  يوفر  بالهرمونات  العالج  بدون 
مــشــابــهــة لـــلـــجـــراحـــة مــــع اخـــتـــالفـــات 
المتابعة  بسيطة للمضاعفات وطرق 

بين االثنين.
وبالنسبة إلى األورام المنتشرة في 
وقت التشخيص فالعالج بالهرمونات 
تـــطـــور حـــديـــثـــا بـــإضـــافـــة ادويــــــــة كــالـــ

. Abiretaroneوالـ Enzalutamide
ويـــــمـــــكـــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــالج 
الــكــيــمــاوي، الـــعـــالج بــالــبــروتــونــات او 

.PSMA Lu177العالج بالـ
 ويــعــد األخـــيـــر مـــن أحــــدث طــرق 
أول  كخط  تعتمد  لــم  لكنها  الــعــالج، 
لــعــالج هــذا الــنــوع مــن الــحــاالت لهذه 

اللحظة. 
خالصة الكالم: ان كنت رجال في 
صــحــة جــيــدة وفــــي الــعــقــد الــخــامــس 
إلى السابع من العمر فيترتب عليك 
سنويا،  للبروستات  الــدوري  الفحص 
أما إذا كنت من الفئات األكثر عرضة 
لإصابة المذكورة اعاله فيجب عليك 
الفحص الدوري من العقد الرابع من 

العمر.
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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
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 ∫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 |
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 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’
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هذا  الطبية  والمواقع  الدورية  النشرات  تصفحي  عند 
األســـبـــوع أكــثــر مــا جـــذب انــتــبــاهــي هــو الــمــنــاعــة وكــيــف أنها 
شديدا  يكون  قد  شتاء  لمواجهة  وتقوية  تعزيز  إلى  تحتاج 

مع تحور الفيروسات الجديد. 
واالنسجة  الخاليا  من  شبكة  عن  عبارة  المناعة  جهاز 
الخارجي  العدو  صد  على  الجسم  تساعد  التي  واالعــضــاء 

مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم.
ــه نــظــام بــيــولــوجــي شــديــد التكيف  أنــ ومــــن الـــمـــعـــروف 
ويتطلب التوازن بين جميع األجزاء ليعمل بشكل صحيح. 
نهج  على  تعتمد  المثلى  المناعية  الصحة  أن  يعني  وهــذا 
اتخاذ خيارات نمط حياة صحي  متعدد األوجــه يركز على 
الرياضة  وممارسة  الجيد  والنوم  السليمة  التغذية  تشمل 

بانتظام.
عليها  التركيز  علينا  مــحــددة  غذائية  أصــنــاف  وهــنــاك 

واإلكثار منها لتعمل على تقوية جهاز المناعة.
بنزالت  المصابين  معظم  يستخدم  الحمضيات،  أولها 
C مباشرة عند اإلصابة، وذلك لقدرته على  البرد فيتامين 
كريات  إنتاج  من  يزيد  أنــه  ُيعتقد  إذ  المناعة،  جهاز  تعزيز 
الدم البيضاء التي تؤدي دوًرا أساسًيا في مكافحة العدوى، 
إلى  فنحتاج  يخزنه،  وال   C فيتامين  ُينتج  ال  الجسم  ألن 

تناوله يومًيا.
الغذائي،  التوازن  عملية  في  أساسي  عامل  البروتينات 
لما تحتويه من عناصر مهمة للجسم ال نستطيع االستغناء 
يساعد  مهم  عامل   )6 )ب  بفيتامين  غنية  الــدواجــن  عنها، 

على تشكيل كريات الدم الحمراء الجديدة.
 كما يحتوي المرق المصنوع من عظام الدجاج المغلية 
عــلــى الــجــيــالتــيــن والــكــونــدروتــيــن وعــنــاصــر غــذائــيــة مفيدة 

لألمعاء ومعززة للمناعة.
والمحار والمأكوالت البحرية يحتويان على كمية كبيرة 
من الزنك وجسم اإلنسان يحتاج إلى الزنك لتتمكن خالياه 

من العمل. 
التي  والــخــضــراوات  الــفــواكــه  تــنــوع  زاد  كلما  وبالتأكيد 
جهاز  تعزز  التي  الغذائية  العناصر  زادت  يوميا،  نستهلكها 

المناعة.
ــر بــجــانــب الــتــغــذيــة هـــو الـــنـــوم الــجــيــد  يــبــقــي شــــيء آخــ
يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــضــعــف جــهــاز  الــتــوتــر، فــهــو  وإدارة 
الهرمونات،  من  عــدد  إفــراز  في  اإلجــهــاد  ويتسبب  المناعة، 
هرمونات  وهي  والكورتيزول،  والدوبامين  األدرينالين  مثل 
تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخاليا الليمفاوية التي 

تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. 
فإذا أجبنا عن سؤال المقال، فالتأكيد نحتاج إلى تقوية 
دون  وباستطاعتنا من  الطبيعية،  بالطرق  المناعي  الجهاز 

أي مكمالت غذائية خارجية. 

هل نحتاج �إلى تقوية مناعتنا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يشارك في االحتفال باليوم العالمي للسكري 

برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس 
بمجمع  للسكري،  العالمي  باليوم  االحتفال  فعالية  تقام  للصحة  األعلى  المجلس 
دلمونيا يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وبهذه المناسبة يشارك في الفعالية مركز 
بمكافحة مرض  التوعية  والحرص على  المهم  بالدور  إيمانا  والسكر  الطبي  الخليج 
السريعة  الفحوصات  بعض  بعمل  القيام  خــالل  من  مضاعفاته  من  والحد  السكري 
السكري  من  الوقاية  الحاضرين عن طرق  إرشــاد  مع  المجانية  الطبية  واالستشارات 

بوجود طاقم طبي مختص من المركز.
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تقع الغدة الدرقية في الجزء 
األمامي من العنق وهي المسؤول 
هــرمــونــات  تنظيم  عــن  الــرئــيــســي 
الجسم، وعند مالحظة أي تكتل 
في منطقة العنق ال يختفي من 
أسابيع  غــضــون  فــي  نفسه  تلقاء 
الطبيب  اســـتـــشـــارة  يــجــب  قــلــيــلــة 

المختص.
في حوارنا التالي مع الدكتور 
رائد المرزوق استشاري الجراحة 
وجراحة  األورام  وجراحة  العامة 
بمستشفى  والمستقيم  القولون 
ــل ما  الـــكـــنـــدي ســنــتــعــرف عــلــى كـ
يــخــص ســـرطـــان الـــغـــدة الــدرقــيــة 

وأحدث طرق عالجه.
ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  مـــا هـــي أهــ
تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الغدة 

الدرقية؟
التي تؤدي  العوامل  أهم  من 
ــان الـــغـــدة  إلـــــى اإلصــــابــــة بـــســـرطـ
الــدرقــيــة هـــو الــتــعــرض لــإشــعــاع 
ــر،  ــكـ ــبـ وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي عــــمــــر مـ
كـــذلـــك عــمــر الـــمـــريـــض وجــنــســه 
التي  الــعــوامــل  مــن  يعتبر  أيــضــا 
تاريخ  ووجــود  االعتبار  في  تؤخذ 
أو  الدرقية  الغدة  عائلي لتضخم 
سرطانها يزيد من نسبة اإلصابة 

بسرطان الغدة الدرقية.
فيظهر  الجيني  العامل  أما   
أورام  حالة  وجــود  حالة  في  بقوة 
 )MEN( الغدد الصماء المتعددة
ــدة الـــدرقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ـــاب الـ ــصـ حـــيـــث تــ
بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.

أنــواع من سرطان  هل هناك 
الغدة الدرقية؟

ــاك خـــمـــســـة أنــــــــــواع مــن  ــ ــنـ ــ هـ

ســرطــانــات الــغــدة الــدرقــيــة التي 
تـــبـــدأ مـــن خـــاليـــا الـــغـــدة بــصــورة 
أولية وهي سرطان الغدة الدرقية 
والجريبي   )papillary( الحليبي 
 )Hurthle( وهــرثــل   )Follicular(
والنخاعي )Medullary( والكشمي 

.)Anaplastic(
تجدر اإلشارة إلى أن غالبية 
سرطانات الغدة الدرقية ال تسبب 
الــغــدة  عــقــيــدات  وأن  ــراض  أعــ أي 
ــوءات الــلــحــمــيــة(  ــتـ ــنـ الـــدرقـــيـــة )الـ
ــة جـــــــدا وفـــــــي مــجــمــلــهــا  ــعــ ــائــ  شــ
أعــــراض  أي  تــعــطــي  وال  حــمــيــدة 
ويــتــم اكــتــشــاف وجــودهــا فــي %50 
مـــن الـــمـــرضـــى بــالــصــدفــة أثــنــاء 
الفحص  أو  الــســريــري  الــفــحــص 
بــعــد  او  الــتــلــفــزيــونــيــة  بـــاألشـــعـــة 
إجـــراء الــجــراحــة، أمــا فــي الـ%50
فيشتكي  اآلخــريــن  المرضى  مــن 
انتفاخ  من وجــود  المريض  فيها 
ــــراض  فــــي الـــرقـــبـــة مــــع بـــعـــض أعـ
الضغط كصعوبة التنفس والبلع 

أو تغيير في الصوت.
وأحيانا يشتكي المريض من 
أعــــراض نــشــاط او خــمــول الــغــدة 
الدرقية وهذا ما يستدعي تحليل 
وظــائــف الــغــدة الــدرقــيــة ومــن ثم 
بــاألشــعــة  أو  الـــســـريـــري  الــكــشــف 
ــــود هــذه  حــيــث يــتــم اكــتــشــاف وجـ

العقيدات.
تستدعي  عالمات  هناك  هل 

االنتباه وزيارة الطبيب سريعا؟
الــعــالمــات  فـــإن  المجمل  فــي 
المريض  انــتــبــاه  تــســتــدعــي  الــتــي 
وضــــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة الـــطـــبـــيـــب 
تـــشـــمـــل الـــعـــقـــيـــدات الـــصـــلـــبـــة او 

الـــثـــابـــتـــة والــمــلــتــصــقــة بــأنــســجــة 
ــة الـــهـــوائـــيـــة  ــبـ ــقـــصـ ــالـ الــــرقــــبــــة كـ
ــة الـــدمـــويـــة والــعــقــيــدات  ــيــ واألوعــ
التي  أو  ســريــع  بشكل  تكبر  الــتــي 
الــغــدد  فــي  لكبر  مصاحبة  تــكــون 
التي  أو  الــرقــبــة  فــي  الــلــيــمــفــاويــة 
تكون مصاحبة لبحة في الصوت 
األحــبــال  عمل  فــي  لشلل  نتيجة 

الصوتية.
من  المريض  يعاني  قد  كما 
البلع  أو  الــتــنــفــس  فــي  صــعــوبــات 

كما ذكر سلفا.
وبــاســتــثــنــاء ســـرطـــان الــغــدة 
 )Anaplastic( الكشمي  الــدرقــيــة 
المرضى  يصيب  مــا  عـــادة  الـــذي 
الخامسة  عــمــر  بــعــد  الــســن  كــبــار 
سرطانات  معظم  فإن  والسبعين 
ــدة الـــدرقـــيـــة بــطــيــئــة الــنــمــو  ــغــ الــ
جدا  عالية  منها  الشفاء  ونسبة 
وخــصــوصــا فــي حــالــة عــدم وجــود 
انتشار الورم خارج الغدة الدرقية.

ماذا عن العالج؟
ســرطــان  عـــالج  إلـــى  بالنسبة 
ــكـــون مــن  ــتـ ــيـ الـــــغـــــدة الــــدرقــــيــــة فـ
الــــجــــراحــــة الســـتـــئـــصـــال الـــغـــدة 
أو مــن غير تنظيف  الــدرقــيــة مــع 
ــعــــالج  ــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة، والــ ــ ــغـ ــ الـ
ــا جــرعــات  بـــالـــيـــود الــمــشــع وأيـــضـ
المحبطة  الدرقية  الغدة  هرمون 
للهرمون المحفز للغدة الدرقية، 
ــتـــخـــدم بـــحـــســـب نـــوع  وكـــلـــهـــا تـــسـ

ومرحلة المرض.
ــعـــالج تـــأتـــي مــرحــلــة  وبـــعـــد الـ
الــمــالحــظــة والــمــتــابــعــة الـــدوريـــة 
ــريـــض لـــضـــمـــان خــــلــــوه مــن  ــمـ ــلـ لـ

المرض وعدم رجوع الورم.

الــمــتــبــعــة تشمل  االســالــيــب   
الــــفــــحــــص الـــــســـــريـــــري، االشــــعــــة 
ــا األشـــعـــة  ــانـ ــيـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أحـ
المشع  اليود  باستخدام  النووية 
الــورم  مــع فحص نسبة مــؤشــرات 
المتباينة  لــألورام   )Thyroglobulin(
)Calcitonin(و  )Differentiated cancers(

 )Carcinoembryonic antigen( و 
لسرطان الغدة النخاعي.

أن  أؤكـــــد  أن  أود  مـــا  ــا  ــمــ ودائــ
كل هذه العالجات متوافرة وتقدم 
بمستوى عال في مملكة البحرين 
ما يضمن صحة وسالمة مرضانا 

الغالين. 

في حوار خاص
 عن سرطان 

الغدة الدرقية 

الدكتور رائد المرزوق: هناك خمسة أنواع من سرطان الغدة 
الدرقية معظمها بطيئة النمو ونسبة الشفاء منها عالية 

أحدث طرق تشخيص وعالج سرطان البروستات 
الدكتور أيمن رئيس لـ»الخليج الطبي«: تتعدد طرق 
التشخيص والعالج ما بين قبل وبعد انتشار الورم

ــة بــســرطــان  ــابــ يـــزيـــد خــطــر اإلصــ
الــبــروســتــات مــع تــقــدم الــعــمــر، وكلما 
ــذا الــــمــــرض مــبــكــًرا  ــ تــــم تــشــخــيــص هـ
يــزال من  أفــضــل، لكن ال  كــان عالجه 
ــراض  ــ ــى األعــ ــ ــروري االنـــتـــبـــاه إلـ ــ ــــضـ الـ

األولى.
مــا هــي تــلــك األعـــــراض، ومـــا هي 
أحدث طرق التشخيص والعالج؟ هذا 
ــوف نــعــرفــه فـــي حـــوارنـــا الــتــالــي  مـــا سـ
مــع الــدكــتــور أيــمــن رئــيــس اســتــشــاري 
ــــس قــســم  ــيـ ــ ــة رئـ ــيــ ــولــ ــبــ ــالــــك الــ ــســ ــمــ الــ

الجراحة بالمستشفى العسكري 
- مـــا هـــي عـــوامـــل الــخــطــر الــتــي 
يــمــكــن أن تـــزيـــد مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 

بسرطان البروستات؟
ــان  ــرطــ ــر ســ ــبـ ــتـ ــعـ ــي الـــــبـــــدايـــــة يـ ــ فــ
الــخــبــيــثــة  األورام  ــن  مــ الـــبـــروســـتـــات 
الرجال، وعادة ما يكون  الشائعة بين 
بطيء النمو، ولكن في بعض األحيان 
يتصرف سرطان البروستات بشراسة، 

ما يعني انه يتطور وينتشر بسرعة. 
فالعامل  الخطر  عــوامــل  عــن  امــا 
األول هــو تــقــدم الــســن، ولــذلــك نــرى 
ازديــــــــاد  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ ــدالت  ــ ــعـ ــ مـ ان 
الرعاية  تطور  بسبب  وعالميا  محليا 
ــعــــدالت أعـــمـــار  ــاع مــ ــفـ ــة وارتـ ــيـ ــحـ الـــصـ

الحياة المتوقعة للرجال. 
العامل الثاني هو العامل الوراثي، 
ــوة تــرفــع من  فــإصــابــة الــوالــد او االخــ
وخصوصا  الشخص،  اصابة  مخاطر 
فــــي ســــن مــبــكــرة  ــة  ــابــ ــانـــت االصــ كـ اذا 

لألقارب.
الرجل  أصــول  هو  الثالث  العامل 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فــــاألشــــخــــاص مــن 
أكــثــر  ــة  ــ ــيـ ــ افــريــقــيــة او األوروبـ أصـــــول 

البروستات  بسرطان  لإصابة  عرضة 
ــواع  ــ ــاألنـ ــ ــة بـ ــابــ ــة لــــإصــ ــرضــ ــر عــ ــ ــثـ ــ وأكـ

الشديدة الخطورة منه.
العامل الرابع يعتمد على البيئة 
عن  كــاالبــتــعــاد  والــتــغــذيــة،  المحيطة 
الدهون الحيوانية المشبعة واللحوم 
األغذية  تناول  من  واإلكثار  الحمراء 
ــون الــنــبــاتــيــة ودهــــون  ــالـــدهـ الــغــنــيــة بـ

األسماك والطماطم 
بــزيــادة  مرتبطة  السمنة  أن  كما   
عــــودة الــــورم بــعــد الــعــالج وعـــن تأثير 
البيئة المحيطة تشير الدراسات إلى 

أن مــعــدل اإلصــابــات فــي الــيــابــان أقل 
للواليات  المهاجرين  اليابانيين  من 
ــزى ذلـــــك إلـــــى نــمــط  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة ويــ
المشبعة  السريعة  واألغــذيــة  الحياة 

بالدهون الحيوانية.
مــن الـــضـــروري أن أشــيــر هــنــا إلــى 
الــحــمــيــد لــلــبــروســتــات  الــتــضــخــم  أن 
ال يــتــطــور إلــــى ســـرطـــان الــبــروســتــات 

الخبيث.
أهم مضاعفات سرطان  - ما هي 

البروستات؟ 
تـــنـــقـــســـم مــــضــــاعــــفــــات ســــرطــــان 

نــوعــيــن، مضاعفات  إلـــى  الــبــروســتــات 
مــوضــعــيــة وأخـــــــرى نــتــيــجــة النــتــشــار 

الورم. 
المريض  أما األولى فقد يشتكي 
أو تغير في  من نزيف دم مع االبــوال 
الــتــبــول، وقـــد يــصــاب المريض  نــمــط 
حالبي  انــســداد  نتيجة  كــلــوي  بفشل 

الكليتين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى األعـــــــراض الــتــي 
فمنها  السرطان  انتشار  على  تترتب 
فـــقـــدان الــشــهــيــة والــــــــوزن، كـــســـور في 
العظام تحدث بسهولة أكبر إذا انتشر 
األعضاء  إصابة  العظام،  في  المرض 
الكبد  الليمفاوي،  كالجهاز  االخـــرى 

والرئتين.
ــرق الــتــشــخــيــص  ــ ــا أحــــــدث طـ - مــ
ــــالج ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــات؟ وهـــل  وعــ
االكتشاف  مرحلة  كــانــت  اذا  يختلف 

مبكرة أو متقدمة؟
ــذ الـــتـــاريـــخ الـــمـــرضـــي،  ــ يــبــقــى أخـ
والـــفـــحـــص اإلكــلــيــنــيــكــي مــــع فــحــص 
الــبــروســتــات الــشــرجــي وأخـــذ عينة دم 
الــخــاص  الــبــروســتــات  إنــزيــم  لفحص 
تــشــخــيــص  ضــــــروريــــــات  مـــــن   )PSA(
الـــمـــرضـــى وخـــصـــوصـــا فــــي الـــمـــراكـــز 

الصحية والعيادات العامة.
الــجــديــدة،  التشخيص  طــرق  أمــا 
فــقــد تــنــوعــت بــيــن طـــرق تــســاعــد على 
ــعـــدالت الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة  تــقــلــيــل مـ
ولكن  الــورم موجود  أن  )أي  الخاطئة 
الـــخـــزعـــات ال تــكــتــشــفــه( كــاســتــخــدام 
جـــهـــاز الـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي قــبــل 

الخزعة.
تــدمــج  أجـــهـــزة  تـــوجـــد اآلن  كــمــا   
األشـــــعـــــة فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة والـــرنـــيـــن 

عــلــى تحديد  تــســاعــد  الــمــغــنــاطــيــســي 
األهـــــداف قــبــل الــخــزعــة وهـــي تقنية 
في  العسكري  بالمستشفى  مــتــوافــرة 
االنتشار  تشخيص  وطــرق  البحرين، 
 PSMAو PSMA PET CTكاستخدام ال

.MRI fusion
أما عن طرق العالج لألورام التي 
تشخص قبل االنتشار يمكننا عالجها 
التي  للمرضى  الــجــراحــي  بــالــروبــوت 

تسمح حالتهم الصحية بالجراحة.
ــتــــي تــــعــــذر عــلــيــهــا  ــئـــة الــ  أمـــــا الـــفـ
الــجــراحــة فــالــعــالج بــاإلشــعــاع مـــع أو 
نتائج  يوفر  بالهرمونات  العالج  بدون 
مــشــابــهــة لـــلـــجـــراحـــة مــــع اخـــتـــالفـــات 
المتابعة  بسيطة للمضاعفات وطرق 

بين االثنين.
وبالنسبة إلى األورام المنتشرة في 
وقت التشخيص فالعالج بالهرمونات 
تـــطـــور حـــديـــثـــا بـــإضـــافـــة ادويــــــــة كــالـــ

. Abiretaroneوالـ Enzalutamide
ويـــــمـــــكـــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــالج 
الــكــيــمــاوي، الـــعـــالج بــالــبــروتــونــات او 

.PSMA Lu177العالج بالـ
 ويــعــد األخـــيـــر مـــن أحــــدث طــرق 
أول  كخط  تعتمد  لــم  لكنها  الــعــالج، 
لــعــالج هــذا الــنــوع مــن الــحــاالت لهذه 

اللحظة. 
خالصة الكالم: ان كنت رجال في 
صــحــة جــيــدة وفــــي الــعــقــد الــخــامــس 
إلى السابع من العمر فيترتب عليك 
سنويا،  للبروستات  الــدوري  الفحص 
أما إذا كنت من الفئات األكثر عرضة 
لإصابة المذكورة اعاله فيجب عليك 
الفحص الدوري من العقد الرابع من 

العمر.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16300/pdf/1-Supplime/16300.pdf?fixed5990
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/1315124
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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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موا�شلة تبّني املبادرات التي تعزز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س.. جمل�س الوزراء: 

ت�شهيل الو�شول اإىل اخلدمات الإ�شكانية املقدمة للمواطنني

ا�شتعر�س التقرير الوطني الرابع اأمام جمل�س حقوق الإن�شان بجنيف.. وزير اخلارجية:

 تعزيز العدالة واإنفاذ القانون مبوجب ت�شريعات غري م�شبوقة بال�شرق الأو�شط

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  تراأ�س 

العتيادي  الجتماع  التحتية  البنية  الوزراء ووزير  جمل�س 

الأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س بق�شر الق�شيبية.

التهاين  اأ�شدق  املجل�س  رفع  الجتماع،  بداية  يف 

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

اآل خليفة ملك البالد املعظم، مبنا�شبة جناح الزيارة الر�شمية 

التاريخية لقدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الفاتيكان اإىل مملكة 

املجل�س  واأكد  جاللته،  من  كرمية  لدعوة  تلبية  البحرين 

اأهمية الكلمة التي وجهها جاللة امللك املعظم خالل ا�شتقبال 

مملكة  اأن  فيها  اأكد  والتي  الفاتيكان  بابا  لقدا�شة  جاللته 

البحرين اأر�س حا�شنة للتعاي�س امل�شرتك بني اأتباع الديانات 

املختلفة مبا يعزز من تقّدمها احل�شاري، معرًبا املجل�س عن 

العتزاز بالزيارة الر�شمية التاريخية التي قام بها قدا�شة بابا 

�شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام  وزيارة  الفاتيكان 

الأزهر ال�شريف ململكة البحرين بدعوة من جاللة امللك املعظم 

األقياها  التي  ولقاء جاللته املثمر معهما، م�شيدا باخلطابات 

والتي عك�شت اهتمامهما وحر�شهما على تر�شيخ قيم الأخوة 

الإن�شانية وال�شالم والتعاي�س ال�شلمي.

بعدها اأ�شاد املجل�س مبخرجات ملتقى البحرين للحوار 

دورته  يف  الإن�شاين«  التعاي�س  اأجل  من  والغرب  »ال�شرق 

الأوىل الذي اأقيم حتت رعاية جاللة امللك املعظم، موؤكًدا اأهمية 

جائزة امللك حمد الدولية للحوار والتعاي�س ال�شلمي التي مت 

اإطالقها خالل امللتقى والتي تعك�س جهود مملكة البحرين يف 

ن�شر ال�شالم واحلوار بني خمتلف الثقافات، م�شيًدا بامل�شامني 

ال�شامية للكلمة التي وجهها جاللته يف ختام امللتقى والتي 

اأكدت على اأهمية خمرجات امللتقى كدليل على تقوية م�شرية 

الأخوة الإن�شانية، منوًها املجل�س كذلك بنتائج اجتماع جمل�س 

حكماء امل�شلمني ال�شاد�س ع�شر الذي اأقيم برئا�شة قدا�شة بابا 

الفاتيكان وف�شيل �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س جمل�س حكماء 

امل�شلمني.

بعد ذلك وجه جمل�س الوزراء حتية �شكر وتقدير ملنت�شبي 

وزارة الداخلية ووزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

والفرق  احلكومية  الأجهزة  وكافة  الإعالم  �شوؤون  ووزارة 

اإجناح زيارة  بذلته من جهود كبرية يف  ما  التطوعية على 

وما  املعظم،  امللك  لدعوة جاللة  تلبية  الفاتيكان  بابا  قدا�شة 

�شاحبها من فعاليات كربى، موؤكًدا اأن ح�شن التنظيم للزيارة 

البحرين  اأبناء  جهود  يعك�س  لها  امل�شاحبة  والفعاليات 

ومتيزهم يف كل جمال.

بعدها اأكد املجل�س على اأهمية الكلمة التي وجهها جاللة 

امللك املعظم اإىل القمة العربية يف دورتها احلادية والثالثني 

التي ا�شت�شافتها اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، 

اآل خليفة املمثل  األقاها �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك  والتي 

امللك املعظم لدى تروؤ�س �شموه وفد مملكة  اخلا�س جلاللة 

البحرين امل�شارك يف اأعمال القمة العربية، منوًها مبا اأكدت 

التن�شيق والتعاون العربي  اأهمية  ال�شامية من  الكلمة  عليه 

الثنائي واجلماعي ملواجهة التحديات، منوها املجل�س بنتائج 

القمة واأهميتها على �شعيد تعزيز العمل العربي امل�شرتك.

موا�شلة  على  احلكومة  حر�س  املجل�س  اأكد  ذلك،  بعد 

اخلا�س،  القطاع  مع  ال�شراكة  تعزز  التي  املبادرات  تبني 

منوها بنتائج فعالية ال�شراكة مع القطاع اخلا�س التي اأقيمت 

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

�شموه  واأناب  اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

حل�شورها نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير البنية التحتية، 

كما اأ�شاد املجل�س مبعر�س التمويالت الإ�شكانية والذي يهدف 

لتعريف املواطنني بالفر�س العقارية والتمويالت الإ�شكانية 

اإىل  املجل�س  ووجه  اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  املقدمة 

موا�شلة مثل هذه الفعاليات التي ت�شهل على املواطنني عملية 

الو�شول اإىل اخلدمات الإ�شكانية املتاحة والعرو�س املقدمة، 

موؤكًدا اأن ال�شراكة مع القطاع اخلا�س �شت�شهد تنامًيا، خا�شة 

يف ظل ما تتيحه خطة التعايف القت�شادي من فر�س نوعية 

وم�شاريع تنموية كربى ترتكز يف جمملها على التعاون مع 

القطاع اخلا�س.

والأجهزة  الوزارات  ا�شتعدادات  املجل�س  تابع  ثم 

يوم  اإقامتها  املقرر  والبلدية  النيابية  لالنتخابات  احلكومية 

ال�شبت املوافق 12 نوفمرب 2022، موجًها املجل�س يف هذا 

التي  العنا�شر  كافة  توفري  اأجل  من  العمل  ملوا�شلة  ال�شدد 

ال�شفافية  اأجواء تكفل  النيابية يف  النتخابات  اإجراء  ت�شمن 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  م�شيًدا بجهود وزارة  والنزاهة، 

والأوقاف يف هذا اجلانب، موؤكًدا اأن ال�شتحقاق النيابي ياأتي 

التنموية  للم�شرية  الداعمة  الدميقراطية  للم�شرية  ا�شتكمالً 

ال�شاملة بقيادة جاللة امللك املعظم. 

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

اأول: املوافقة على املذكرة الآتية:

مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية والت�شريعية 

مملكة  يف  الت�شالت  تنظيم  هيئة  بني  تفاهم  مذكرة  ب�شاأن 

املتحدة  الوليات  الفيدرالية يف  الت�شالت  وهيئة  البحرين 

الأمريكية.

بعدها ا�شتعر�س املجل�س مذكرة وزير الرتبية والتعليم 

ب�شاأن امل�شاريع ذات الأولوية يف الوزارة مبا يت�شق مع الإطار 

ا�شتعر�س  كما  الأولوية.  ذات  احلكومية  للربامج  املوحد 

املجل�س مذكرة وزير العمل ب�شاأن مبادرات الوزارة بالتعاون 

مع اجلهات ذات لدمج اخلريجني اجلدد يف �شوق العمل، فيما 

ا�شتعر�س املجل�س مذكرة وزير املوا�شالت والت�شالت ب�شاأن 

مبادرات تطوير خدمات الت�شالت.

حول  الأ�شغال  وزير  مذكرة  كذلك  املجل�س  وا�شتعر�س 

امل�شاريع ال�شرتاتيجية للوزارة.

املرفوع من  التقرير  املجل�س علما من خالل  اأخذ  بعدها 

وزيرة ال�شحة ب�شاأن اإعالن منظمة ال�شحة العاملية ا�شتمرار 

الأملانية  واحل�شبة  احل�شبة  من  البحرين  مملكة  تخل�س 

املتوطنة.

را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأكد 

النهج  ظل  يف  البحرين  مملكة  حر�س  الزياين 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي 

اهلل  املعظم، حفظه  البالد  ملك  اآل خليفة  بن عي�شى 

ورعاه، وتوجهات احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي 

احرتام  على  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

حقوق الإن�شان و�شيادة القانون والعدالة، وحقوق 

الت�شامن يف اإر�شاء قيم الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي 

ودعم التنمية امل�شتدامة.

واأ�شار وزير اخلارجية رئي�س اللجنة التن�شيقية 

مملكة  كلمة  اإلقائه  لدى  الإن�شان،  حلقوق  العليا 

الرابع  الوطني  التقرير  مناق�شة  البحرين مبنا�شبة 

ملجل�س  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�س  اآلية  �شمن 

اململكة  موا�شلة  اإىل  جنيف،  يف  الإن�شان  حقوق 

اإجنازاتها بخطى ثابتة وجادة وطموحة نحو تعزيز 

وحماية حقوق الإن�شان واحرتام الكرامة الإن�شانية، 

م�شتقرة  اآمنة  بيئة  املواطنني يف  تطلعات  وحتقيق 

التو�شيات  كافة  اإجنازها  بعد  وم�شتدامة،  مزدهرة 

التي قبلتها يف التقرير الدوري الثالث.

البحرين  مملكة  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

الت�شامح  تاريخي يف  كاأمنوذج  مكانتها  من  عززت 

والأعراق  واملذاهب  الأديان  بني خمتلف  والتعاي�س 

اأ�شيل ورا�شخ من حقوق  ال�شنني، كحق  منذ مئات 

التاريخية  بالزيارة  منوها  وحرياته،  الإن�شان 

اإىل  الفاتيكان  بابا  فرن�شي�س  البابا  لقدا�شة  املثمرة 

مملكة البحرين، وم�شاركته والإمام الأكرب الدكتور 

جمل�س  رئي�س  ال�شريف  الأزهر  �شيخ  الطيب  اأحمد 

للحوار:  البحرين  »ملتقى  يف  امل�شلمني  حكماء 

ال�شرق والغرب من اأجل التعاي�س الإن�شاين«، موؤكدا 

اأنها دليل نا�شع على ت�شميم مملكة البحرين على 

بني  والتفاهم  ال�شالم  قيم  لإعالء  موا�شلة جهودها 

مبادئ  وتر�شيخ  واملعتقدات  الأديان  اأهل  جميع 

الأخوة الإن�شانية واإر�شاء قيم اخلري وال�شالم.

واأ�شاف اأن من ثمرات هذا اللقاء الأخوي رفيع 

الدولية  حمد  امللك  جائزة  اإن�شاء  عن  الإعالن  املقام 

حر�س  ترتجم  والتي  ال�شلمي،  والتعاي�س  للحوار 

واحلوار  الإن�شاين  التاآخي  تعزيز  على  امللك  جاللة 

جاللته  ودعم  ب�شالم،  والثقافات  ال�شعوب  بني 

الالحمدود لت�شخري اخلري والتقارب بني الب�شر من 

دون متييز من اأجل رفعة الأمم وال�شعوب، وتعك�س 

الت�شامح  اإبراز مبادئ  حر�س مملكة البحرين على 

والتعاي�س ال�شلمي، والحرتام املتبادل بني اجلميع 

يف وقت مير فيه العامل بتحديات �شعبة من خالل 

العديد من املبادرات املبتكرة.

وقال وزير اخلارجية اإن متيز مملكة البحرين 

البابا  قدا�شة  اإليه  لفت  ما  هو  الأ�شيل  النهج  بهذا 

امللك  ا�شتقبال جاللة  فران�شي�س يف كلمته يف حفل 

لقدا�شته عندما قال: »واأكرب غنى هذا البلد يتاألق يف 

الأعراق والثقافات فيه، ويف العي�س معا يف  تنوع 

�شالم، ويف ترحاب ال�شكان التقليدي. وفيه تنوع من 

غري ت�شوية �شاحقة، ول تذويب لالختالفات. هذا هو 

كنز كل بلد متطور حقا«.

بح�شور  اخلارجية،  وزير  وا�شتعر�س 

احلكومية  والهيئات  الوزارات  ممثلي  وم�شاركة 

حماية  يف  املحرز  التقدم  الإن�شان،  بحقوق  املعنية 

حقوق الإن�شان وممار�شة املواطنني حقهم الد�شتوري 

يف امل�شاركة الدميقراطية، لفًتا اإىل اإجراء النتخابات 

ال�شهر  هذا  ال�شاد�شة  دورتها  يف  والبلدية  النيابية 

بنزاهة و�شفافية تامة، و�شط اإ�شراف ق�شائي كامل، 

ورقابة اجلمعيات الأهلية وو�شائل الإعالم.

البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية  وزير  واأ�شاف 

قدمت اأمنوذًجا رائًدا يف الت�شدي جلائحة فريو�س 

ا�شتباقية  خطط  خالل  من  وتداعياتها،  كورونا 

�شري  على  احلفاظ  يف  اأ�شهمت  عالجية  واإجراءات 

احلياة العامة دون حاجة لتخاذ اإجراءات ا�شتثنائية 

كحظر التنقل اجلزئي اأو الكلي.

واأ�شار يف هذ ال�شدد اإىل و�شع ميزانية مفتوحة 

خدمات  وتوفري  العامة  ال�شحة  على  للحفاظ 

جلميع  جماين  ب�شكل  والتطعيم  والعالج  الفح�س 

املواطنني واملقيمني على حد �شواء، بن�شبة فحو�شات 

جتاوزت 600% من عدد ال�شكان، وح�شول %80.2 

على اجلرعة الثانية للتطعيم، و62% على اجلرعة 

املن�شطة، واإطالق احلكومة حزمة مالية واقت�شادية 

اخلا�س  والقطاع  الأفراد  لدعم   2020 مار�س  يف 

دولر  مليار  بقيمة 12  ت�شرًرا،  الأكرث  والقطاعات 

اأمريكي تعادل ثلث الناجت املحلي الإجمايل، اإىل جانب 

�شري  وانتظام  القت�شادي،  التعايف  خطة  متابعة 

العملية التعليمية يف جميع املراحل الدرا�شية، وفق 

اإجراءات مرنة حافظت على �شالمة الطلبة والكوادر 

التعليمية.

وتناول وزير اخلارجية جهود مملكة البحرين 

يف تعزيز العدالة اجلنائية واإنفاذ القانون مبوجب 

ت�شريعات واآليات غري م�شبوقة على م�شتوى منطقة 

ال�شرق الأو�شط، من اأهمها: تطبيق قانون العقوبات 

البديلة وتعديالته، وا�شتفاد منه 4459  والتدابري 

حمكوًما منذ تنفيذه يف مايو 2018، وتفعيل اآليات 

النت�شاف الوطنية بفعالية وحيادية و�شفافية، من 

واملحتجزين  ال�شجناء  حقوق  مفو�شية  دور  خالل 

عرب  الحتجاز،  واأماكن  ال�شجون  على  الرقابة  يف 

اإجراء )22( زيارة تفتي�شية منذ اأغ�شط�س 2014، 

وجهود املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف تلقي 

التحقيق  وحدة  واخت�شا�س  ومتابعتها،  ال�شكاوى 

جرائم  عن  اجلنائية  امل�شوؤولية  بتحديد  اخلا�شة 

يثبت  من  وم�شاءلة  املعاملة،  واإ�شاءة  التعذيب 

تورطه، ومبا�شرة الأمانة العامة للتظلمات اإجراءات 

ادعاءات  اأو  �شكاوى  اأي  ب�شاأن  والتحقيق  الفح�س 

عن انتهاكات �شادرة من منت�شبي وزارة الداخلية، 

تلقيها  بعد  حيالها،  القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

تد�شينها يف  )7880( �شكوى وطلب م�شاعدة منذ 

يوليو 2013.

يف  اململكة  جناح  اإىل  اخلارجية  وزير  ولفت 

احلفاظ على ت�شنيفها يف الفئة الأوىل ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�س وفًقا لتقرير وزارة اخلارجية الأمريكية 

للعام اخلام�س على التوايل لعام 2022، يف اإجناز 

هو الوحيد من نوعه على م�شتوى ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا، من خالل تطبيق القانون رقم )1( 

بالأ�شخا�س،  الجتار  مكافحة  ب�شاأن  ل�شنة 2008 

ومتيزها يف تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، 

لدعم  ومتخ�ش�س  �شامل  مركز  اإن�شاء  خالل  من 

الأو�شاع غري  وت�شحيح  الوافدة،  العمالة  وحماية 

النظامية لأ�شحاب العمل والعمال الأجانب، وتطبيق 

نظام التاأمني الختياري على العمالة املنزلية.

الوطنية  اجلهود  اخلارجية  وزير  وا�شتعر�س 

يف حماية حقوق الفئات الأوىل بالرعاية، منوًها اإىل 

املجل�س  تنفيذ  �شوء  البحرينية يف  املراأة  اإجنازات 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  للخطة  للمراأة  الأعلى 

اإقرار  البحرينية )2013-2022(، والتوجه نحو 

واإدماج  الأ�شري  ال�شتقرار  لتعزيز  جديدة،  خطة 

بني  التوازن  اإطار  يف  التنمية  يف  املراأة  احتياجات 

املراأة  اإ�شهام  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  منوًها  اجلن�شني، 

القطاع  يف  العاملني  من   )%56( اإىل  البحرينية 

و)%70(  اخلا�س،  القطاع  احلكومي، و)35%( يف 

من الطالبات يف مرحلة التعليم العايل، و49% من 

املنا�شب الأكادميية، ويف املرتبة الأوىل عاملًيا يف �شد 

الفجوة بني اجلن�شني يف اللتحاق بالتعليم الثانوي 

والعايل وفًقا لتقرير دافو�س 2021.

الإ�شالحية  العدالة  قانون  اإ�شدار  اإىل  واأ�شار 

 )4( رقم  املعاملة  �شوء  من  وحمايتهم  لالأطفال 

ل�شنة 2021، لرعاية الأطفال وحمايتهم من �شوء 

املعاملة، وت�شكيل جلنة ق�شائية وحماكم متخ�ش�شة 

لالأطفال، اإىل جانب دمج ذوي الحتياجات اخلا�شة 

ال�شرتاتيجية  ظل  يف  العمل  و�شوق  التعليم  يف 

الوطنية حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

واأكد الدكتور عبداللطيف الزياين التزام مملكة 

مع  بالتوافق  الت�شامن،  حقوق  بدعم  البحرين 

ان�شمامها للعهود واملواثيق الدولية والإعالن العاملي 

اهتمام  اإىل  ال�شدد  الإن�شان، م�شرًيا يف هذا  حلقوق 

اململكة بالأبعاد البيئية املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة، 

موؤمتر  خمرجات  مع  الإيجابي  تفاعلها  خالل  من 

الأطراف ال�شاد�س والع�شرين للتغري املناخي لالأمم 

املتحدة )COP26(، والعمل على الو�شول للحياد 

املناخي  التحدي  الكربوين بهدف مواجهة  ال�شفري 

الثورة  توظيف  على  وحر�شها  البيئة،  وحماية 

ال�شناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي 

والتحول الرقمي يف تعزيز ممار�شة حقوق الإن�شان 

يف  احلق  ذلك  يف  مبا  وال�شامل  الوا�شع  مبفهومها 

واحلّريات  الرقمية  احلقوق  وتعزيز  اخل�شو�شية 

على الإنرتنت.

 واأكد الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير 

اخلارجية اأن مملكة البحرين ما�شية مبوجب اخلطة 

الوطنية الأوىل حلقوق الإن�شان )2026-2022( 

للمواطنني،  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  تعزيز  يف 

وحماية حقوقهم القت�شادية والجتماعية والثقافية، 

وحقوق الفئات الأوىل بالرعاية، وحقوق الت�شامن، 

يف اإطار 17 هدًفا رئي�ًشا، يندرج �شمنها 34 هدًفا 

اجلهود  تعزيز  �شاأنها  من  م�شروع  و102  فرعًيا، 

الوطنية يف حماية حقوق الإن�شان واحلريات العامة.  

واأ�شاف اأن مملكة البحرين ت�شري بكل ثقة وفق خطط 

تعزيز  نحو  ومتكاملة  طموحة  وم�شاريع  وبرامج 

وحماية حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، متبنية 

وم�شوؤولة  �شفافة  وممار�شات  ع�شرية  �شيا�شات 

القت�شادي  والزدهار  والت�شامح  للعدالة  �شامنة 

يف  الفاعل  اململكة  لدور  ومعززة  والجتماعي، 

فيه  ملا  امل�شتدامة  والتنمية  وال�شالم  الأمن  تر�شيخ 

اململكة  املواطنني واملقيمني يف  خري و�شالح جميع 

يف ظل امل�شرية التنموية ال�شاملة والنهج ال�شالحي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وجهود 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة  وتوجهات 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

عن  كلمته  ختام  يف  اخلارجية  وزير  واأعرب 

تطلع وفد اململكة لإدارة حوار فاعل وبناء لي�شاح 

ما حققته اململكة من اجنازات مهمة يف اطار حماية 

الأ�شا�شية،  وحرياته  الن�شان  حقوق  وتعزيز 

وتكري�س دولة العدالة والقانون وامل�شاواة والكرامة، 

ومالحظاتها،  اأ�شئلتها  وجهت  التي  الدول  �شاكرا 

والتي �شوف تكون بعون اهلل دافعا مهما لرت�شيخ قيم 

ومبادئ احرتام حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين.

الأع�شاء يف خالل اجلل�شة  الدول  وقدم ممثلو 

مداخالتهم التي اأ�شادوا فيها بتقدمي مملكة البحرين 

لتقريرها الطوعي الرابع وما ت�شمنه من ا�شتعرا�س 

يف  بارزة  اجنازات  من  اململكة  حققته  ملًا  �شامل 

وجه  على  م�شيدين  الن�شان،  حقوق  حماية  جمال 

الوطنية  للخطة  اململكة  باقرار حكومة  اخل�شو�س 

حلقوق الن�شان، وتطبيق قانون العقوبات والتدابري 

حماية  ل�شمان  الالزمة  الآليات  وتاأ�شي�س  البديلة، 

حقوق الن�شان وحرياته، والتو�شع يف تقدمي اف�شل 

اخلدمات للفئات الوىل بالرعاية، وتطوير املنظومة 

الت�شريعية. واأكدوا يف مداخالتهم اأهمية ال�شتمرار 

الرتقاء  على  والعمل  الجنازات  م�شاعفة  يف 

مبا  منوهني  اململكة،  يف  الن�شان  حقوق  مبنظومة 

قيم  تكري�س  جمال  يف  جهود  من  اململكة  به  تقوم 

الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي والخاء الن�شاين.

الوزارات  وممثلو  اخلارجية  وزير  توىل  وقد 

الرد  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  احلكومية  والهيئات 

على الأ�شئلة واملالحظات التي تقدم بها ممثلو الدول 

الأع�شاء، وتقدمي اي�شاحات حول التقدم املحرز يف 

يف  الإن�شان  حقوق  وتعزيز  حماية  جمالت  كافة 

مملكة البحرين.

الإن�شان حقوق  حماية  يف  واإجن��ازات��ه��ا  البحرين  بتقرير  ت�شيد  الأع�����ش��اء  ال���دول 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12267/PDF/INAF_20221108011121968.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/986286/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير �لد�خلية يبحث مو�ضوعات �أمنية مع 

رئي�س هيئة �أركان �لدفاع للقو�ت �لربيطانية �ل�ضابق

الداخلية،  اآل خليفة وزير  ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

الدفاع  اأركان  هيئة  رئي�س  كارتر  نيكول�س  ال�شري  متقاعد  اجلرنال  اأم�س، 

للقوات امل�شلحة الربيطانية ال�شابق، وذلك بح�شور الفريق طارق بن ح�شن 

احل�شن رئي�س الأمن العام.

التوا�شل  اإطار  يف  تاأتي  والتي  كارتر،  ال�شري  بزيارة  الوزير  ورّحب 

جتمع  التي  التاريخية  بالعالقات  معاليه  م�شيًدا  النظر،  وجهات  وتبادل 

البلدين ال�شديقني والعمل على تطويرها مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

على  والتطورات  الأمنية  املو�شوعات  من  عدد  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

ال�شاحة الإقليمية.

م�ضد�قية كبرية لتقرير �ململكة مدعم باحلقائق و�لأرقام.. وزير �لد�خلية:

جناح كبري حققه وفد �لبحرين يف جمل�س حقوق �لإن�ضان

بو�ضفها �أول منظومة �ضحية حكومية معتمدة من هيئة »�ملهن �ل�ضحية«

رئي�س »�لأعلى لل�ضحة« ُي�ضيد باعتماد مر�كز �لرعاية �ل�ضحية �لأولية

�إثر �لبالغ �ملقدم من جممع �ل�ضلمانية �لطبي و�ضكوى ذوي �ملتوفاة

»�ملهن �ل�ضحية« حتقق يف �ضكوى وفاة �ضيدة وجنينها �أثناء عملية �لولدة

»�ضوق �لعمل« ت�ضتمر يف حملتها �لتفتي�ضية لر�ضد �ملخالفني

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  رفع 

الداخلية  اآل خليفة وزير  عبداهلل  بن 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�شمى 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املُعظم، 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

على  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

النجاح الكبري الذي حققه وفد مملكة 

مناق�شة  يف  �شارك  الذي  البحرين 

اآلية  �شمن  الرابع  الوطني  التقرير 

ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل ملجل�س 

وهو  جنيف،  يف  الإن�شان  حقوق 

عن  جلي  ب�شكل  عرب  الذي  النجاح 

تعزيز  يف  وامل�شطرد  الرائد  التقدم 

�شتى  يف  الإن�شان  حقوق  احرتام 

كثمرة  وذلك  وامليادين،  املجالت 

ال�شيا�شي  الإ�شالح  ثمار  من  يانعة 

عهد  يف  والتنموي  والقت�شادي 

وبتوجيه  املُعظم،  البالد  ملك  جاللة 

دائم وم�شتمر من حكومة املوقرة.

التي  الإجنازات  اأن  واأ�شاف 

كبريا  تفهما  لقت  اململكة،  حققتها 

التي  الوفود  من  العديد  جانب  من 

ال�شتعرا�س  مناق�شات  يف  �شاركت 

للم�شداقية  نظرا  ال�شامل،  الدوري 

يف  البحرين  اأبدتها  التي  الكبرية 

تقريرها واملدعمة باحلقائق والأرقام 

والأفعال على اأر�س الواقع منها على 

تطبيق  احل�شر  ولي�س  املثال  �شبيل 

البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون 

منه  ا�شتفاد  والذي  وتعديالته، 

4459 حمكوًما منذ تنفيذه يف مايو 

نظام  تطبيق  يف  وال�شروع   ،2018

ال�شجون املفتوحة والدور املهم الذي 

تلعبه موؤ�ش�شات النت�شاف الوطني 

حقوق  وتعزيز  حماية  يف  امل�شتقلة 

وهي  عملها،  جمالت  يف  الإن�شان 

الدعم  كل  تتلقى  التي  املوؤ�ش�شات 

والتعاون من جانب وزارة الداخلية، 

وحثيثة  ثابتة  بخطى  ت�شري  والتي 

القائمة  ا�شرتاتيجيتها  تطبيق  يف 

على احرتام حقوق الإن�شان جنبا اإىل 

جنب مع دورها الرئي�س يف احلفاظ 

الوطن  مقدرات  وحماية  الأمن  على 

و�شمان �شالمة املجتمع وا�شتقراره، 

على  ُتنفذ  التي  ال�شرتاتيجية  وهي 

اأكرث من حمور ول�شيما فيما يتعلق 

ولفئات  للجمهور  املقدمة  باخلدمات 

احتياطيا،  واملحبو�شني  النزلء 

وكذلك من خالل تدريب كوادر وزارة 

واحرتافيا  مهنيا  تدريبا  الداخلية 

جزءا  الإن�شان  حقوق  مبادئ  تكون 

الأ�شا�شية  مكوناته  من  يتجزاأ  ل 

وذلك بالتعاون مع اأف�شل املوؤ�ش�شات 

الأكادميية وال�شرطية الدولية

ختام  يف  الداخلية  وزير  وثمن 

الذي  املتميز  اجلهد  ت�شريحه، 

الإعداد  يف  اخلارجية  وزارة  اأدته 

والتجهيز وامل�شاركة يف هذه املحفل 

برئا�شة  املهم  احلقوقي  الدويل 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

وفرق  اخلارجية  وزير  الزياين 

امللف،  بهذا  املخت�شة  الوزارة  عمل 

و�شياغة  اإعداد  يف  كذلك  ودورها 

الأوىل  الوطنية  اخلطة  وتفعيل 

 )2026-2022( الإن�شان  حلقوق 

املدنية  احلقوق  تعزيز  اإىل  والرامية 

للمواطنني، �شمن مظلة  وال�شيا�شية 

حلقوق  العليا  التن�شيقية  اللجنة 

من  العديد  ومب�شاركة  الإن�شان، 

والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 

و�شع  يف  �شاركت  التي  الوطنية 

هذه اخلطة وتفعليها ب�شكل احرتايف 

ويطورها  املحققة  املكت�شبات  يعزز 

التقدم  من  مزيد  نحو  ويدفعها 

وال�شتدامة.

اأ�شاد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الرعاية  مراكز  باعتماد  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�شحية الأولية كاأول منظومة �شحية حكومية بالعتماد 

الوطني، منوًها باأن ذلك ُيعترب من الإجنازات التي ت�شاف 

الأولية،  ال�شحية  الرعاية  مراكز  اإجنازات  ر�شيد  اإىل 

املهن  تنظيم  لدى هيئة  الوطني  العتماد  باكتمال مرحلة 

ال�شحية  الرعاية  مراكز  ترخي�شها جلميع  بعد  ال�شحية 

الأولية، واجتياز الزيارات التفقدية للمن�شاآت ال�شحية يف 

اأواخر �شنة 2021.

وثّمن الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

ح�شرة  لدن  من  ال�شديدة  والتوجيهات  املتوا�شل  الدعم 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة امل�شتمرة من �شاحب 

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

منظومة  تطوير  يف  ي�شب  مبا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اخلدمات ال�شحية.

الرعاية  ملراكز  ال�شحي  العتماد  هذا  باأن  واأ�شاف 

التقييمية  املراحل  من  ل�شل�شلة  ي�شل  الأولية  ال�شحية 

ال�شاملة واملتكاملة التي تقوم بها جهة حمايدة وم�شتقلة 

اجلودة  مبعايري  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  التزام  مدى  لتحديد 

ال�شحية  الرعاية  مراكز  اعتماد  وياأتي  املر�شى.  و�شالمة 

الأولية �شمن اإطار التزام جميع املن�شاآت ال�شحية احلكومية 

يف اململكة باملادة الرابعة من القرار رقم )48( ال�شادر يف 

العام 2018، والذي ين�س على �شرورة حتقيق ذلك.

مراكز  من  كل  بني  التعاون  من  النوع  هذا  ويهدف 

املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

باأعلى  ال�شحية  املراكز  التزام  اإىل  ال�شحية  والرتاخي�س 

معايري اجلودة وال�شالمة وهذا ما يكفل ال�شحة للجميع 

مباأمونية وجودة تتما�شى مع اأف�شل املعايري.

رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة  باأن  بني  كما 

وما زالت ما�شية يف م�شرية العطاء والتطور والزدهار 

يف القطاع ال�شحي بعد اأن ج�ّشدت اأروع الأمثلة والنماذج 

التي ُيحتذى بها يف الفرتة املا�شية عرب خطواتها املتقدمة 

الطبية  الق�شايا  خمتلف  مع  والتعامل  التعاطي  يف 

والتي جُت�شد الروؤى يف و�شع املواطن واملقيم على راأ�س 

الأولويات يف القطاع الطبي.

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  وقالت 

باأنه  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

قد متت الزيارات التفقدية جلميع مراكز الرعاية ال�شحية 

املراكز  اأق�شام  لتقييم  متمر�س  فريق  قبل  من  الأولية، 

يجب  معتمده  عاملية  ا�شرتاطات  وفق  كافة،  ال�شحية 

اخلدمات  لتقييم  تهدف  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  توافرها يف 

هذه  يف  امل�شاواة  ل�شمان  املرافق،  جميع  يف  ال�شحية 

للوائح  المتثال  و�شمان  اأداء  اأعلى  و�شمان  اخلدمات، 

ال�شريري،  والأداء  املر�شى،  ب�شالمة  املتعلقة  واملعايري 

ومكافحة العدوى، واإدارة الأدوية، وا�شتمرارية الرعاية، 

واإدارة املخاطر وغريها من املعايري الفنية.

�شويطر  را�شد  لولوة  الدكتورة  اأكدت  جانبها  ومن 

ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

الرعاية  ملراكز  جاء  قد  الوطني  العتماد  باأن  الأولية 

املراكز  اإىل �شجل  الأوىل، لي�شاف  للمرة  الأولية  ال�شحية 

ال�شحية التي ح�شلت على العتماد الكندي لثالث دورات 

على التوايل.

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  �شّرحت 

املهن واخلدمات ال�شحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

اأّن الهيئة با�شرت حتقيًقا �شامالً ومو�شًعا ب�شاأن حالة وفاة 

�شيدة وجنينها اأثناء عملية الولدة يف جممع ال�شلمانية 

الطبي، م�شرية اإىل اأنه جرى طلب امللف الطبي من جممع 

وا�شتي�شاح  الوفاة  م�شببات  على  للوقوف  ال�شلمانية 

وجود خطاأ طبي من عدمه.

واأكدت الدكتورة اجلالهمة اأن الهيئة با�شرت التحقيق 

بناًء على الإخطار الذي و�شل من جممع ال�شلمانية الطبي 

مبا�شرة فور وقوعها �شمن اإجراءات الإبالغ عن احلوادث 

اجل�شيمة وقبل ا�شتالم ال�شكوى املقدمة من ذوي املتوفاة 

امللف  بطلب  الهيئة  بداأت  حيث  لحًقا،  ت�شلمتها  والتي 

ال�شحي للمتوفاة.

واأ�شارت الدكتورة اجلالهمة اإىل اأن التحقيق �شيكون 

مو�شًعا لي�شمل كافة املهنيني ال�شحيني الذين مّرت عليهم 

يف  تخ�ش�شاتهم  مبختلف  واأطباء  متري�س  من  احلالة 

ت�شتعني  �شوف  كما  والأطفال.  والولدة  الن�شاء  اأمرا�س 

الهيئة بعدد من كبار ال�شت�شاريني يف تخ�ش�س اأمرا�س 

الن�شاء والولدة من خارج جممع ال�شلمانية الطبي لالأخذ 

خطاأ  هناك  كان  اإذا  للتحقق  احلالة  ب�شاأن  الفني  بالراأي 

فني من عدمه.

ال�شحية  املهن  هيئة  اأّن  التنفيذي  الرئي�س  واأكدت 

ب�شاأنها  يتم  ما  ومتابعة  املر�شى  �شكاوى  بدرا�شة  تقوم 

وم�شاءلة املرخ�س لهم تاأديبًيا عما يقع منهم من اأخطاء 

مهنية وخمالفات لأحكام قانون مزاولة املهنة اأو لأ�شول 

ال�شكاوى  ق�شم  يخت�س  املهنة، حيث  واآداب  ومقت�شيات 

الطبية يف الهيئة بدرا�شة ال�شكاوى والتكليفات الق�شائية 

املتعلقة بالأخطاء الطبية وامل�شاءلة التاأديبية عن الأخطاء 

الطبية واملخالفات اخلا�شة باأخالقيات وقانون ممار�شة 

املهن ال�شحية يف مملكة البحرين.

يتم  التي  احلوادث  بدرا�شة  ا  اأي�شً الق�شم  يقوم  كما 

ال�شحية  الرعاية  مرافق  قبل  من  عنها  الهيئة  اإبالغ 

باأق�شى  ال�شكاوى  جميع  مع  التعامل  ويتم  ومقدميها. 

لقواعد  ووفًقا  العتبار  يف  وامل�شاواة  ال�شرية  من  قدر 

تّدعي  التي  لل�شكاوى  الأولوية  وتعطى  الهيئة.  واأنظمة 

حدوث خطاأ اأو اإهمال ينطوي على الوفاة اأو �شرر ج�شيم 

وتلك التي ت�شكل تهديًدا مبا�شًرا على ال�شحة اأو ال�شالمة 

العامة.

ويف ختام ت�شريحها اأعربت الهيئة الوطنية بخال�س 

عز  املوىل  �شائلة  املتوفاة،  لأ�شرة  واملوا�شاة  التعازي 

وجل اأن يتغّمد روح الفقيدة بوا�شع رحمته، ويلهم اأهلها 

وذويها ال�شرب وال�شلوان.

تفتي�شية  حملة  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  نظمت 

اجلن�شية  �شوؤون  مع  بالتعاون  العا�شمة  حمافظة  يف 

�شرطة  ومديرية  الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

التجارية  املحالت  من  عدًدا  �شملت  العا�شمة،  املحافظة 

التحقق  بهدف  العمالة،  جتمع  ومواقع  العمل  ومواقع 

مملكة  يف  النافذة  وال�شرتاطات  بالقوانني  اللتزام  من 

البحرين. 

من  عدد  ر�شد  عن  التفتي�شية  احلملة  اأ�شفرت  وقد 

خمالفات اأ�شحاب الأعمال والعمالة التي تتعلق ب�شروط 

اتخاذ  وجاري  البحرين،  يف  والإقامة  العمل  ت�شريح 

الإجراءات القانونية بحقهم. 

واأكدت هيئة تنظيم �شوق العمل اأن ا�شتمرار احلمالت 

يهدف  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  املكثفة  التفتي�شية 

اإىل �شمان توفري البيئة العمل املنا�شبة جلميع الأطراف، 

مبا يحفظ البنية الأ�شا�شية ل�شوق العمل التي تقوم على 

التناف�شية وال�شتقرار والعدالة. 

جميع  دعوتها  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  وجّددت 

اأفراد املجتمع اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية للت�شدي 

للممار�شات غري القانونية يف �شوق العمل والعمالة غري 

النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية اجلمهور لالإبالغ عن 

اأية �شكاوى تتعلق مبخالفات �شوق العمل والعمالة غري 

النظامية من خالل ملء ال�شتمارة الإلكرتونية املخ�ش�شة 

اأو   www.lmra.bh لالإبالغ على املوقع الر�شمي للهيئة

الت�شال على مركز ات�شال الهيئة 17506055.

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل

»حكماء �مل�ضلمني« يهنِّئ جاللة �مللك 

�ملعظم بنجاح ملتقى �لبحرين للحو�ر

د. رنا بنت عي�ضى: تنمية �لتعاون مع 

�إيطاليا يف جمالت �لثقافة و�لتعليم

»�لأ�ضغال« تنتهي من ر�ضف

 �لطرق �لرت�بية مبجمع 624 يف �لعكر

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  هناأ 

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

البحرين  ملتقى  حقَّقه  الذي  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

الإن�شاين«،  التعاي�س  اأجل  من  والغرب  »ال�شرق  للحوار.. 

لقدا�شة  امل�شرتكة  التاريخية  للزيارة  العاملية  والأ�شداء 

البابا فران�شي�س، بابا الكني�شة الكاثوليكيَّة و ف�شيلة الإمام 

رئي�س  ال�شريف،  الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  د.  اأ.  الأكرب 

جمل�س حكماء امل�شلمني.

امل�شت�شار  امل�شلمني،  حكماء  ملجل�س  العام  الأمني  د  واأكَّ

حممد عبدال�شالم، اأنَّ مملكة البحرين قدَّمت اأمنوذًجا عمليًّا 

بني خمتلف  الإن�شاين  والتَّعاي�س  احلوار  اآليات  تفعيل  يف 

دعوة  اأر�شها  من  وانطلقت  الدينيَّة،  واملذاهب  العقائد 

تعزيز  بهدف  الإ�شالمي؛  الإ�شالمي  للحوار  الطيب  الإمام 

التاأكيد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شلمني،  ووحدة  الإ�شالمي  ال�شاأن 

على موا�شلة احلوار الإ�شالمي امل�شيحي من خالل جولت 

لْم والتَّعاي�س  احلوار بني ال�شرق والغرب لن�شر ثقافة ال�شِّ

امل�شرتك بني جميع الب�شر.

واأ�شاد جمل�س حكماء امل�شلمني بجهود جاللة ملك البالد 

املعظم، يف دعم وتعزيز التعاي�س ال�شلمي وِحر�س جاللته 

املطلوبة  الإمكانات  وتوفري  الإجراءات  كافة  تي�شري  على 

لإجناح ملتقى البحرين للحوار.. »ال�شرق والغرب من اأجل 

التعاي�س الإن�شاين«.

التقت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل 

رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة 

دي  بالي�شاندرو  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

والثقافية  الدبلوما�شية  لل�شئون  العام  املدير  نائب  بيديز، 

زيارتها  خالل  وذلك  الإيطالية،  اخلارجية  وزارة  لدى 

الر�شمية جلمهورية اإيطاليا.

املوا�شيع  من  عدًدا  الطرفان  تناول  اللقاء،  وخالل   

امل�شرتكة، حيث اأ�شارت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى 

البحرين  الثنائية بني مملكة  العالقات  اإىل عمق  بن دعيج 

البلدين  بني  امل�شرتكة  والروابط  اإيطاليا  وجمهورية 

الثنائي  التعاون  تعزيز  على  وحر�شهما  ال�شديقني، 

والقت�شاد  كال�شيا�شة  املجالت  خمتلف  يف  وتنميته 

والثقافة والتعليم، مبا يواكب التطورات امل�شتجدة.

عن  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  واأعربت   

ا�شتقبالها  على  بيديز  دي  للي�شاندرو  وامتنانها  تقديرها 

وترحيبه لفتح اآفاق اأو�شع للتعاون امل�شرتك مبا ي�شب يف 

�شالح البلدين ال�شديقني.

ور�شف  تطوير  م�شروع  من  الأ�شغال  وزارة  انتهت 

الطرق الرتابية مبجمع 624 يف العكر مبحافظة العا�شمة، 

للمرحلتني الأوىل والثانية، واملدرج �شمن برنامج ر�شف 

الطرق الرتابية والذي يهدف اإىل ت�شهيل ان�شيابية احلركة 

من  م�شاكنهم  واإىل  من  القاطنني  تنقل  و�شهولة  املرورية 

خالل خلق �شبكة طرق اآمنة يف املنطقة.
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وزير �لد�خلية يبحث مو�ضوعات �أمنية مع 

رئي�س هيئة �أركان �لدفاع للقو�ت �لربيطانية �ل�ضابق

الداخلية،  اآل خليفة وزير  ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

الدفاع  اأركان  هيئة  رئي�س  كارتر  نيكول�س  ال�شري  متقاعد  اجلرنال  اأم�س، 

للقوات امل�شلحة الربيطانية ال�شابق، وذلك بح�شور الفريق طارق بن ح�شن 

احل�شن رئي�س الأمن العام.

التوا�شل  اإطار  يف  تاأتي  والتي  كارتر،  ال�شري  بزيارة  الوزير  ورّحب 

جتمع  التي  التاريخية  بالعالقات  معاليه  م�شيًدا  النظر،  وجهات  وتبادل 

البلدين ال�شديقني والعمل على تطويرها مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

على  والتطورات  الأمنية  املو�شوعات  من  عدد  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

ال�شاحة الإقليمية.

م�ضد�قية كبرية لتقرير �ململكة مدعم باحلقائق و�لأرقام.. وزير �لد�خلية:

جناح كبري حققه وفد �لبحرين يف جمل�س حقوق �لإن�ضان

بو�ضفها �أول منظومة �ضحية حكومية معتمدة من هيئة »�ملهن �ل�ضحية«

رئي�س »�لأعلى لل�ضحة« ُي�ضيد باعتماد مر�كز �لرعاية �ل�ضحية �لأولية

�إثر �لبالغ �ملقدم من جممع �ل�ضلمانية �لطبي و�ضكوى ذوي �ملتوفاة

»�ملهن �ل�ضحية« حتقق يف �ضكوى وفاة �ضيدة وجنينها �أثناء عملية �لولدة

»�ضوق �لعمل« ت�ضتمر يف حملتها �لتفتي�ضية لر�ضد �ملخالفني

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  رفع 

الداخلية  اآل خليفة وزير  عبداهلل  بن 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�شمى 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املُعظم، 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

على  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

النجاح الكبري الذي حققه وفد مملكة 

مناق�شة  يف  �شارك  الذي  البحرين 

اآلية  �شمن  الرابع  الوطني  التقرير 

ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل ملجل�س 

وهو  جنيف،  يف  الإن�شان  حقوق 

عن  جلي  ب�شكل  عرب  الذي  النجاح 

تعزيز  يف  وامل�شطرد  الرائد  التقدم 

�شتى  يف  الإن�شان  حقوق  احرتام 

كثمرة  وذلك  وامليادين،  املجالت 

ال�شيا�شي  الإ�شالح  ثمار  من  يانعة 

عهد  يف  والتنموي  والقت�شادي 

وبتوجيه  املُعظم،  البالد  ملك  جاللة 

دائم وم�شتمر من حكومة املوقرة.

التي  الإجنازات  اأن  واأ�شاف 

كبريا  تفهما  لقت  اململكة،  حققتها 

التي  الوفود  من  العديد  جانب  من 

ال�شتعرا�س  مناق�شات  يف  �شاركت 

للم�شداقية  نظرا  ال�شامل،  الدوري 

يف  البحرين  اأبدتها  التي  الكبرية 

تقريرها واملدعمة باحلقائق والأرقام 

والأفعال على اأر�س الواقع منها على 

تطبيق  احل�شر  ولي�س  املثال  �شبيل 

البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون 

منه  ا�شتفاد  والذي  وتعديالته، 

4459 حمكوًما منذ تنفيذه يف مايو 

نظام  تطبيق  يف  وال�شروع   ،2018

ال�شجون املفتوحة والدور املهم الذي 

تلعبه موؤ�ش�شات النت�شاف الوطني 

حقوق  وتعزيز  حماية  يف  امل�شتقلة 

وهي  عملها،  جمالت  يف  الإن�شان 

الدعم  كل  تتلقى  التي  املوؤ�ش�شات 

والتعاون من جانب وزارة الداخلية، 

وحثيثة  ثابتة  بخطى  ت�شري  والتي 

القائمة  ا�شرتاتيجيتها  تطبيق  يف 

على احرتام حقوق الإن�شان جنبا اإىل 

جنب مع دورها الرئي�س يف احلفاظ 

الوطن  مقدرات  وحماية  الأمن  على 

و�شمان �شالمة املجتمع وا�شتقراره، 

على  ُتنفذ  التي  ال�شرتاتيجية  وهي 

اأكرث من حمور ول�شيما فيما يتعلق 

ولفئات  للجمهور  املقدمة  باخلدمات 

احتياطيا،  واملحبو�شني  النزلء 

وكذلك من خالل تدريب كوادر وزارة 

واحرتافيا  مهنيا  تدريبا  الداخلية 

جزءا  الإن�شان  حقوق  مبادئ  تكون 

الأ�شا�شية  مكوناته  من  يتجزاأ  ل 

وذلك بالتعاون مع اأف�شل املوؤ�ش�شات 

الأكادميية وال�شرطية الدولية

ختام  يف  الداخلية  وزير  وثمن 

الذي  املتميز  اجلهد  ت�شريحه، 

الإعداد  يف  اخلارجية  وزارة  اأدته 

والتجهيز وامل�شاركة يف هذه املحفل 

برئا�شة  املهم  احلقوقي  الدويل 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

وفرق  اخلارجية  وزير  الزياين 

امللف،  بهذا  املخت�شة  الوزارة  عمل 

و�شياغة  اإعداد  يف  كذلك  ودورها 

الأوىل  الوطنية  اخلطة  وتفعيل 

 )2026-2022( الإن�شان  حلقوق 

املدنية  احلقوق  تعزيز  اإىل  والرامية 

للمواطنني، �شمن مظلة  وال�شيا�شية 

حلقوق  العليا  التن�شيقية  اللجنة 

من  العديد  ومب�شاركة  الإن�شان، 

والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 

و�شع  يف  �شاركت  التي  الوطنية 

هذه اخلطة وتفعليها ب�شكل احرتايف 

ويطورها  املحققة  املكت�شبات  يعزز 

التقدم  من  مزيد  نحو  ويدفعها 

وال�شتدامة.

اأ�شاد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الرعاية  مراكز  باعتماد  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�شحية الأولية كاأول منظومة �شحية حكومية بالعتماد 

الوطني، منوًها باأن ذلك ُيعترب من الإجنازات التي ت�شاف 

الأولية،  ال�شحية  الرعاية  مراكز  اإجنازات  ر�شيد  اإىل 

املهن  تنظيم  لدى هيئة  الوطني  العتماد  باكتمال مرحلة 

ال�شحية  الرعاية  مراكز  ترخي�شها جلميع  بعد  ال�شحية 

الأولية، واجتياز الزيارات التفقدية للمن�شاآت ال�شحية يف 

اأواخر �شنة 2021.

وثّمن الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

ح�شرة  لدن  من  ال�شديدة  والتوجيهات  املتوا�شل  الدعم 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة امل�شتمرة من �شاحب 

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

منظومة  تطوير  يف  ي�شب  مبا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اخلدمات ال�شحية.

الرعاية  ملراكز  ال�شحي  العتماد  هذا  باأن  واأ�شاف 

التقييمية  املراحل  من  ل�شل�شلة  ي�شل  الأولية  ال�شحية 

ال�شاملة واملتكاملة التي تقوم بها جهة حمايدة وم�شتقلة 

اجلودة  مبعايري  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  التزام  مدى  لتحديد 

ال�شحية  الرعاية  مراكز  اعتماد  وياأتي  املر�شى.  و�شالمة 

الأولية �شمن اإطار التزام جميع املن�شاآت ال�شحية احلكومية 

يف اململكة باملادة الرابعة من القرار رقم )48( ال�شادر يف 

العام 2018، والذي ين�س على �شرورة حتقيق ذلك.

مراكز  من  كل  بني  التعاون  من  النوع  هذا  ويهدف 

املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

باأعلى  ال�شحية  املراكز  التزام  اإىل  ال�شحية  والرتاخي�س 

معايري اجلودة وال�شالمة وهذا ما يكفل ال�شحة للجميع 

مباأمونية وجودة تتما�شى مع اأف�شل املعايري.

رائدة  خطوات  اتخذت  البحرين  مملكة  باأن  بني  كما 

وما زالت ما�شية يف م�شرية العطاء والتطور والزدهار 

يف القطاع ال�شحي بعد اأن ج�ّشدت اأروع الأمثلة والنماذج 

التي ُيحتذى بها يف الفرتة املا�شية عرب خطواتها املتقدمة 

الطبية  الق�شايا  خمتلف  مع  والتعامل  التعاطي  يف 

والتي جُت�شد الروؤى يف و�شع املواطن واملقيم على راأ�س 

الأولويات يف القطاع الطبي.

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  وقالت 

باأنه  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

قد متت الزيارات التفقدية جلميع مراكز الرعاية ال�شحية 

املراكز  اأق�شام  لتقييم  متمر�س  فريق  قبل  من  الأولية، 

يجب  معتمده  عاملية  ا�شرتاطات  وفق  كافة،  ال�شحية 

اخلدمات  لتقييم  تهدف  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  توافرها يف 

هذه  يف  امل�شاواة  ل�شمان  املرافق،  جميع  يف  ال�شحية 

للوائح  المتثال  و�شمان  اأداء  اأعلى  و�شمان  اخلدمات، 

ال�شريري،  والأداء  املر�شى،  ب�شالمة  املتعلقة  واملعايري 

ومكافحة العدوى، واإدارة الأدوية، وا�شتمرارية الرعاية، 

واإدارة املخاطر وغريها من املعايري الفنية.

�شويطر  را�شد  لولوة  الدكتورة  اأكدت  جانبها  ومن 

ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

الرعاية  ملراكز  جاء  قد  الوطني  العتماد  باأن  الأولية 

املراكز  اإىل �شجل  الأوىل، لي�شاف  للمرة  الأولية  ال�شحية 

ال�شحية التي ح�شلت على العتماد الكندي لثالث دورات 

على التوايل.

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  �شّرحت 

املهن واخلدمات ال�شحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

اأّن الهيئة با�شرت حتقيًقا �شامالً ومو�شًعا ب�شاأن حالة وفاة 

�شيدة وجنينها اأثناء عملية الولدة يف جممع ال�شلمانية 

الطبي، م�شرية اإىل اأنه جرى طلب امللف الطبي من جممع 

وا�شتي�شاح  الوفاة  م�شببات  على  للوقوف  ال�شلمانية 

وجود خطاأ طبي من عدمه.

واأكدت الدكتورة اجلالهمة اأن الهيئة با�شرت التحقيق 

بناًء على الإخطار الذي و�شل من جممع ال�شلمانية الطبي 

مبا�شرة فور وقوعها �شمن اإجراءات الإبالغ عن احلوادث 

اجل�شيمة وقبل ا�شتالم ال�شكوى املقدمة من ذوي املتوفاة 

امللف  بطلب  الهيئة  بداأت  حيث  لحًقا،  ت�شلمتها  والتي 

ال�شحي للمتوفاة.

واأ�شارت الدكتورة اجلالهمة اإىل اأن التحقيق �شيكون 

مو�شًعا لي�شمل كافة املهنيني ال�شحيني الذين مّرت عليهم 

يف  تخ�ش�شاتهم  مبختلف  واأطباء  متري�س  من  احلالة 

ت�شتعني  �شوف  كما  والأطفال.  والولدة  الن�شاء  اأمرا�س 

الهيئة بعدد من كبار ال�شت�شاريني يف تخ�ش�س اأمرا�س 

الن�شاء والولدة من خارج جممع ال�شلمانية الطبي لالأخذ 

خطاأ  هناك  كان  اإذا  للتحقق  احلالة  ب�شاأن  الفني  بالراأي 

فني من عدمه.

ال�شحية  املهن  هيئة  اأّن  التنفيذي  الرئي�س  واأكدت 

ب�شاأنها  يتم  ما  ومتابعة  املر�شى  �شكاوى  بدرا�شة  تقوم 

وم�شاءلة املرخ�س لهم تاأديبًيا عما يقع منهم من اأخطاء 

مهنية وخمالفات لأحكام قانون مزاولة املهنة اأو لأ�شول 

ال�شكاوى  ق�شم  يخت�س  املهنة، حيث  واآداب  ومقت�شيات 

الطبية يف الهيئة بدرا�شة ال�شكاوى والتكليفات الق�شائية 

املتعلقة بالأخطاء الطبية وامل�شاءلة التاأديبية عن الأخطاء 

الطبية واملخالفات اخلا�شة باأخالقيات وقانون ممار�شة 

املهن ال�شحية يف مملكة البحرين.

يتم  التي  احلوادث  بدرا�شة  ا  اأي�شً الق�شم  يقوم  كما 

ال�شحية  الرعاية  مرافق  قبل  من  عنها  الهيئة  اإبالغ 

باأق�شى  ال�شكاوى  جميع  مع  التعامل  ويتم  ومقدميها. 

لقواعد  ووفًقا  العتبار  يف  وامل�شاواة  ال�شرية  من  قدر 

تّدعي  التي  لل�شكاوى  الأولوية  وتعطى  الهيئة.  واأنظمة 

حدوث خطاأ اأو اإهمال ينطوي على الوفاة اأو �شرر ج�شيم 

وتلك التي ت�شكل تهديًدا مبا�شًرا على ال�شحة اأو ال�شالمة 

العامة.

ويف ختام ت�شريحها اأعربت الهيئة الوطنية بخال�س 

عز  املوىل  �شائلة  املتوفاة،  لأ�شرة  واملوا�شاة  التعازي 

وجل اأن يتغّمد روح الفقيدة بوا�شع رحمته، ويلهم اأهلها 

وذويها ال�شرب وال�شلوان.

تفتي�شية  حملة  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  نظمت 

اجلن�شية  �شوؤون  مع  بالتعاون  العا�شمة  حمافظة  يف 

�شرطة  ومديرية  الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

التجارية  املحالت  من  عدًدا  �شملت  العا�شمة،  املحافظة 

التحقق  بهدف  العمالة،  جتمع  ومواقع  العمل  ومواقع 

مملكة  يف  النافذة  وال�شرتاطات  بالقوانني  اللتزام  من 

البحرين. 

من  عدد  ر�شد  عن  التفتي�شية  احلملة  اأ�شفرت  وقد 

خمالفات اأ�شحاب الأعمال والعمالة التي تتعلق ب�شروط 

اتخاذ  وجاري  البحرين،  يف  والإقامة  العمل  ت�شريح 

الإجراءات القانونية بحقهم. 

واأكدت هيئة تنظيم �شوق العمل اأن ا�شتمرار احلمالت 

يهدف  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  املكثفة  التفتي�شية 

اإىل �شمان توفري البيئة العمل املنا�شبة جلميع الأطراف، 

مبا يحفظ البنية الأ�شا�شية ل�شوق العمل التي تقوم على 

التناف�شية وال�شتقرار والعدالة. 

جميع  دعوتها  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  وجّددت 

اأفراد املجتمع اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية للت�شدي 

للممار�شات غري القانونية يف �شوق العمل والعمالة غري 

النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية اجلمهور لالإبالغ عن 

اأية �شكاوى تتعلق مبخالفات �شوق العمل والعمالة غري 

النظامية من خالل ملء ال�شتمارة الإلكرتونية املخ�ش�شة 

اأو   www.lmra.bh لالإبالغ على املوقع الر�شمي للهيئة

الت�شال على مركز ات�شال الهيئة 17506055.

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل

»حكماء �مل�ضلمني« يهنِّئ جاللة �مللك 

�ملعظم بنجاح ملتقى �لبحرين للحو�ر

د. رنا بنت عي�ضى: تنمية �لتعاون مع 

�إيطاليا يف جمالت �لثقافة و�لتعليم

»�لأ�ضغال« تنتهي من ر�ضف

 �لطرق �لرت�بية مبجمع 624 يف �لعكر

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  هناأ 

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

البحرين  ملتقى  حقَّقه  الذي  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

الإن�شاين«،  التعاي�س  اأجل  من  والغرب  »ال�شرق  للحوار.. 

لقدا�شة  امل�شرتكة  التاريخية  للزيارة  العاملية  والأ�شداء 

البابا فران�شي�س، بابا الكني�شة الكاثوليكيَّة و ف�شيلة الإمام 

رئي�س  ال�شريف،  الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  د.  اأ.  الأكرب 

جمل�س حكماء امل�شلمني.

امل�شت�شار  امل�شلمني،  حكماء  ملجل�س  العام  الأمني  د  واأكَّ

حممد عبدال�شالم، اأنَّ مملكة البحرين قدَّمت اأمنوذًجا عمليًّا 

بني خمتلف  الإن�شاين  والتَّعاي�س  احلوار  اآليات  تفعيل  يف 

دعوة  اأر�شها  من  وانطلقت  الدينيَّة،  واملذاهب  العقائد 

تعزيز  بهدف  الإ�شالمي؛  الإ�شالمي  للحوار  الطيب  الإمام 

التاأكيد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شلمني،  ووحدة  الإ�شالمي  ال�شاأن 

على موا�شلة احلوار الإ�شالمي امل�شيحي من خالل جولت 

لْم والتَّعاي�س  احلوار بني ال�شرق والغرب لن�شر ثقافة ال�شِّ

امل�شرتك بني جميع الب�شر.

واأ�شاد جمل�س حكماء امل�شلمني بجهود جاللة ملك البالد 

املعظم، يف دعم وتعزيز التعاي�س ال�شلمي وِحر�س جاللته 

املطلوبة  الإمكانات  وتوفري  الإجراءات  كافة  تي�شري  على 

لإجناح ملتقى البحرين للحوار.. »ال�شرق والغرب من اأجل 

التعاي�س الإن�شاين«.

التقت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل 

رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة 

دي  بالي�شاندرو  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

والثقافية  الدبلوما�شية  لل�شئون  العام  املدير  نائب  بيديز، 

زيارتها  خالل  وذلك  الإيطالية،  اخلارجية  وزارة  لدى 

الر�شمية جلمهورية اإيطاليا.

املوا�شيع  من  عدًدا  الطرفان  تناول  اللقاء،  وخالل   

امل�شرتكة، حيث اأ�شارت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى 

البحرين  الثنائية بني مملكة  العالقات  اإىل عمق  بن دعيج 

البلدين  بني  امل�شرتكة  والروابط  اإيطاليا  وجمهورية 

الثنائي  التعاون  تعزيز  على  وحر�شهما  ال�شديقني، 

والقت�شاد  كال�شيا�شة  املجالت  خمتلف  يف  وتنميته 

والثقافة والتعليم، مبا يواكب التطورات امل�شتجدة.

عن  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  واأعربت   

ا�شتقبالها  على  بيديز  دي  للي�شاندرو  وامتنانها  تقديرها 

وترحيبه لفتح اآفاق اأو�شع للتعاون امل�شرتك مبا ي�شب يف 

�شالح البلدين ال�شديقني.

ور�شف  تطوير  م�شروع  من  الأ�شغال  وزارة  انتهت 

الطرق الرتابية مبجمع 624 يف العكر مبحافظة العا�شمة، 

للمرحلتني الأوىل والثانية، واملدرج �شمن برنامج ر�شف 

الطرق الرتابية والذي يهدف اإىل ت�شهيل ان�شيابية احلركة 

من  م�شاكنهم  واإىل  من  القاطنني  تنقل  و�شهولة  املرورية 

خالل خلق �شبكة طرق اآمنة يف املنطقة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12267/PDF/INAF_20221108011121968.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/986341/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/986339/News.html
https://www.alayam.com/online/local/986218/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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غرفة عمليات م�صاندة للت�صويت باخلارج بداأت عملها منذ ال�صاعة 12 بعد منت�صف الليل

تخ�صي�س مركز اأر�س املعار�س مقًرا للت�صويت للم�صابني بفريو�س كورونا

�سارة جنيب:

وال�س�ؤون  العدل  وزير  املعاودة  حممد  بن  ن�اف  اأكد 

الإ�سالمية والأوقاف، رئي�س اللجنة العليا لالإ�سراف العام 

احلق  اإتاحة  على  ا  حر�سً اأنه  النتخابات،  �سالمة  على 

اأر�س  مركز  تخ�سي�س  مت  الناخبني،  جلميع  الد�ست�ري 

ك�رونا،  بفريو�س  للم�سابني  للت�س�يت  مقًرا  املعار�س 

واللجنتني  العدل  وزارة  من  كل  بني  والتن�سيق  بال�سراكة 

العليا التنفيذية ووزارة ال�سحة.

ملقر  الزيارة  هام�س  على  لل�سحافة  ت�سريح  وقال يف 

قامت  التنفيذية  اللجنة  اإن  »الثنني«،  اأم�س  ي�م  املركز، 

امل�سابني  الناخبني  ل�ستقبال  وتخ�سي�سه  املركز  بتجهيز 

بفريو�س »ك�فيد-19«، ومتت ال�ستعانة بعدد من الأطباء 

دخ�ل  من  ابتداًء  القرتاع  عملية  لت�سهيل  الطبي  والطاقم 

الت�س�يت  عملية  من  النتهاء  وحتى  للمركز  الناخب 

ومغادرة القاعة.

واأ�سار اإىل اأنه مت تخ�سي�س مكان لل�سحافة وامل�ؤ�س�سات 

النتخابية،  العملية  ومراقبة  باحل�س�ر  الراغبة  الرقابية 

ومهّياأ  جمّهز  املركز  اأن  اأثبتت  التنفيذية  اللجنة  اأن  مبيًنا 

بالكامل.

رد  يف  اأو�سح  اخلارج،  يف  بالت�س�يت  يتعلق  وفيما 

على �س�ؤال لـ»الأيام« اأن القائمني على البعثات الدبل�ما�سية 

القرتاع  جلان  متثيل  يف  القان�ن  بح�سب  املعني�ن  هم 

باخلارج، م�سرًيا اإىل اأن جميع ال�سفارات خ�سعت لدورات 

تدريبية متخ�س�سة بالتعاون مع وزارة اخلارجية.

التنفيذية  للجنة  عمليات  غرفة  تخ�سي�س  اإىل  ولفت 

واللجنة العليا بداأت العمل منذ ال�ساعة 12 بعد منت�سف 

الي�م، مع بدء الت�س�يت يف اأول �سفارة باليابان، وُتعنى 

ال�سفارات  جميع  من  ال�ستف�سارات  با�ستقبال  الغرفة  هذه 

والقن�سليات والبعثات الدبل�ما�سية، ومن املقرر اأن ت�ستمر 

اأعمالها حتى فجر ي�م الأربعاء حلني اإغالق باب الت�س�يت 

يف وا�سنطن وني�ي�رك.

الأ�س�ات  ونتائج  الك�س�فات  اإر�سال  �سيتم  اأنه  واأكد 

انتهاء  حلني  عليها  واحلفاظ  التامة،  ال�سرية  مراعاة  مع 

البحرين ليتم جمعها والإعالن  القرتاع والفرز يف مملكة 

عن النتائج النهائية.

باأنه  ال�سيد  جليلة  ال�سحة  وزيرة  اأفادت  بدورها، 

اأطباء  من  �سحية  ك�ادر  ت�سم  بعيادات  املركز  جتهيز  مت 

وممر�سني وخدمات م�ساندة وتزويدها باخلدمات ال�سحية 

الأ�سا�سية ل�سمان �سالمة امل�ساركني يف النتخابات، م�سرية 

اأن الناخب  اآلية العمل يف املركز �ستبداأ بالتاأكد من  اأن  اإىل 

م�ساب بفريو�س ك�رونا، �س�اء من خالل النظام الإلكرتوين 

الذي يبنّي نتيجة امل�سحة الأنفية اأو بح�سب نتيجة الفح�س 

ال�سريع، و�سيتم بعدها ت�جيه امل�ساب من قبل املنظمني اإىل 

�سهلة  اإجراءات  �سل�سلة  �سمن  والت�س�يت،  القرتاع  مكان 

و�سل�سلة وتراعي �سمان �سالمة اجلميع يف املقر النتخابي.

واأكدت ال�سيد اأن جميع الك�ادر التي �ستعمل يف املركز 

هم من ذوي اخلربة الذين �سبق لهم التعامل مع امل�سابني 

ل�سمان  جيد  ب�سكل  تدريبيهم  ومت  ك�رونا،  بفريو�س 

�سالمتهم و�سالمة العملية النتخابية.

الت�سريع  هيئة  رئي�س  حمزة  ن�اف  اأ�سار  جانبه،  من 

النيابية  لالنتخابات  التنفيذي  املدير  القان�ين  والراأي 

اإمياًنا  ياأتي  املركز  اأن تخ�سي�س هذا  اإىل  والبلدية 2022 

واإتاحة  النتخابات،  يف  امل�اطنني  جميع  م�ساركة  باأهمية 

فر�سة للم�سابني بفريو�س ك�رونا لالإدلء باأ�س�اتهم وفًقا 

مراعاة  ومتت  حالًيا،  بها  املعم�ل  الحرتازية  لالإجراءات 

بالإ�سافة  الطبية،  الط�اقم  من  بالكامل  الفريق  يتكّ�ن  اأن 

على جميع  ويتعنّي  للجنة،  رئي�ًسا  م�ست�سار  اأو  قا�ٍس  اإىل 

الحرتازية،  بالإجراءات  اللتزام  املركز  يف  امل�ج�دين 

مت  اإذ  املراقبة،  واجلمعيات  والإعالم  ال�سحافة  فيهم  مبن 

وي�سمن  بدورهم  القيام  لهم  يتيح  لهم  مكان  تخ�سي�س 

�سالمتهم.

ُت�صاف نتائجها اإىل نتائج االقرتاع يف اململكة

االنتخابـات النيابيـة يف اخلـارج اليــوم

ن�فمرب   8( الثالثاء  الي�م  ت�ستعد 

املقرات  القرتاع والفرز يف  2022( جلان 

اخلارج  يف  البحرين  ململكة  الدبل�ما�سية 

يف  �سي�سارك�ن  الذين  الناخبني  ل�ستقبال 

عملية انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب.

ن�اف  امل�ست�سار  دعا  املنا�سبة،  وبهذه 

عبداهلل حمزة، رئي�س هيئة الت�سريع والراأي 

لالنتخابات  التنفيذي  املدير  القان�ين 

امل�اطنني   ،2022 والبلدية  النيابية 

امل�ج�دين يف اخلارج اإىل امل�ساركة الفاعلة 

يف النتخابات النيابية والتي �ستنظم عرب 

اإمكانية  على  لفتاً  دبل�ما�سياً،  مقراً   37

والفرز  القرتاع  للجان  الناخبني  ح�س�ر 

م�ساًء  الثامنة  وحتى  �سباحاً  الثامنة  من 

التي  للمدينة  املحلي  الت�قيت  ح�سب 

البعثة  اأو  القن�سلية  اأو  ال�سفارة  بها  ت�جد 

الدبل�ما�سية.

التنفيذية  الإدارة  اأن  واأو�سح 

كافة  ا�ستعداداتها  اأمتت  قد  لالنتخابات 

امل�ستمرة  واملتابعة  التن�سيق  خالل  من 

�سمان  بهدف  وذلك  اخلارجية،  وزارة  مع 

يف  حلقهم  امل�اطنني  ممار�سة  ت�سهيل 

لأج�اء  مماثلة  اأج�اء  و�سط  النتخاب 

النزاهة وال�سفافية للنظام النتخابي داخل 

اململكة، وذلك يف ظل اإ�سراف ق�سائي كامل.

القرتاع  نتائج  ُت�ساف  اأن  املقرر  ومن 

اململكة  يف  القرتاع  نتائج  اإىل  اخلارج  يف 

 12 امل�افق  ال�سبت  ي�م  اإجراوؤها  املقرر 

ن�فمرب اجلاري.

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين

اأيام متتالية.. وزيارات ميدانية وا�صتقطاب �صخ�صيات 3 فعاليات على مدار 3 

امل�صلم االأكرث توا�صاًل وتفاعاًل مع االأهايل يف ثامنة املحرق »احلد«

جناحي: نطلق على دائرة ال�صلوم »الدائرة املحظوظة« جلهده يف  خدمة االأهايل

ال�صلوم:  اأتوقع املزيد من االأكاذيب وال�صائعات يف الفرتة القادمة

امل�سلم  �سلمان  اأحمد  الأعمال  رجل  اأقام 

مبحافظة  الثامنة  الدائرة  عن  النيابي  املر�سح 

الأن�سطة  من  عددا  احلد«  »مدينة  املحرق 

تد�سينه  بعد  النتخابي،  باملقر  والفعاليات 

بالهتمام  حظيت  انتخابية  اأم�سية  يف  ر�سمًيا 

والأ�سري،  وال�سعبي  الإعالمي  واحل�س�ر 

ومن القيادات املجتمعية بالبحرين، ومن كبار 

رجال املال والأعمال واأع�ساء �سابقني مبجل�سي 

تلت  اإذ  البلدية،  واملجال�س  والن�اب  ال�س�رى 

فعاليات  ثالث  النتخابي  املقر  افتتاح  فعالية 

كبرية متثلت يف املهرجان العائلي الكبري الذي 

وحظي  املنطقة  اأهايل  من  للع�ائل  خ�س�س 

بح�س�ر لفت، تخلله دعم لالأ�سر املنتجة.

و�سمن �سل�سلة الأن�سطة التي اأقامها املر�سح 

لفئة  ت�جيهها  مت  ندوة  امل�سلم،  اأحمد  النيابي 

وملف  »الربملان  عن�ان  حتت  جاءت  ال�سباب، 

ال�سباب والريا�سة«، �سهدت ح�س�ر وم�ساركة 

الدكت�ر  وهم  البحرين،  من خارج  �سخ�سيات 

اله�يدي لعب �سابق ونائب مدير عام  جا�سم 

هيئة ال�سباب والريا�سة �سابًقا بالك�يت، وفهد 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  من  خمي�س 

اإ�سافة  اليمن،  جمه�رية  من  الن�ن�  وعلي 

�سلطان،  حم�د  البحرينية  الكرة  اأ�سط�رة  اإىل 

جمل�سي  لع�س�  الرئي�سة  اجلل�سة  وخ�س�ست 

�س��سن  الدكت�رة  �سابًقا  وال�س�رى  الن�اب 

الع��سي،  نادر  املحامي  اإىل  اإ�سافة  تق�ي، 

اأهمية  على  الندوة  هذه  خالل  الرتكيز  ومت 

الت�سريعات التي تخ�س الرتقاء بقطاعي  �سن 

ال�سباب والريا�سة وملا لهذه الفئة اأهمية كربى 

الندوة  ا�ستقطبت  وقد  ال�طن،  م�ستقبل  يف 

ح�س�را لفتا من ال�سباب والعاملني يف املجال 

الريا�سي.

النتخابي  املقر  فعاليات  واختتمت 

النائب  من  امل�اطن  يريد  »ماذا  بعن�ان  بندوة 

غازي،  فريد  الأ�ستاذ  للمحامي  والربملان؟« 

ولقاء مفت�ح بني اأهايل الدائرة واملر�سح اأحمد 

امللفات  اأهم  مناق�سة  الندوة  �سملت  اإذ  امل�سلم، 

النائب  جتاه  امل�اطنني  تهم  التي  والق�سايا 

الربملاين  النعقاد  دور  يف  الن�اب  وجمل�س 

اجلديد، ومت فتح املجال لأهايل الدائرة لت�جيه 

النيابي  للمر�سح  ومقرتحاتهم  ا�ستف�ساراتهم 

اجلادة يف  رغبته  عن  اإذ حتدث  امل�سلم،  اأحمد 

على  �سرتتكز  التي  النتخابية  روؤيته  تطبيق 

واأهايل  عام،  ب�سكل  امل�اطن  معي�سة  حت�سني 

مدينة احلد على وجه اخل�س��س.

رجل  قام  الت�ا�سل،  ل�سل�سلة  وا�ستكمال 

زيارات  بعدة  امل�سلم  �سلمان  اأحمد  الأعمال 

ميدانية للكثري من املجال�س واملقرات النتخابية 

يف املنطقة ومناطق اأخرى من البحرين.

املر�سح  ال�سل�م  �سباح  اأحمد  النائب  قال 

النيابي عن الدائرة اخلام�سة  ملحافظة العا�سمة 

اإن املناف�سة يف النتخابات تفتقد -بكل اأ�سف- 

حمددة  »قلّة«  قبل  من  ال�د  والحرتام  لروح 

منذ  يتعر�س  اأنه  اإىل  م�سريا  خلفهم«،  و»من 

 بدء احلملة النتخابية لكل اأ�سناف ال�سائعات 

امل��س�عة  والأكاذيب  والفرتاءات  القذرة 

البع�س  دعا  الذي  احلد  اإىل  املق�س�دة، 

وبث  احل�ساب  »هاكرز«  لقر�سنة  ل�ستخدام 

اأن  قبل  الدائرة،  لأهايل  خالله  من  اأكاذيب 

يتمكن  بف�سل اهلل من ا�سرتداد احل�ساب.

وترية  ترتفع  اأن  ال�سل�م  النائب  وت�قع 

مع  القادمة  الفرتة  يف  وال�سائعات   الأكاذيب 

»من  اإىل  اأن  م�سريا  النتخابات،  م�عد  قرب 

عن  �سدق  بكل  يعربون  الأكاذيب«  هذه  وراء 

مكن�ن اأنف�سهم  واأخالقهم وتربيتهم التي ترب�ا 

املهاترات  هذه  اإىل  ننجر  لن  اأبدا  لكننا  عليها، 

ب�سرف،  نتناف�س  لأننا  والفرتاءات،   الدنيئة 

والبذل  حب  ال�طن  يف  العمل  على  نتناف�س 

واجلهد  والأفكار  الربامج  يف  نتناف�س  لأجله، 

والعمل، ل  اأتناف�س مع اأي �سخ�س يف الأكاذيب 

والدن� الأخالقي. جاء ذلك ردا على  �س�ؤال اأحد 

احل�س�ر ح�ل الإ�ساعات والأكاذيب املنت�سرة 

جل�سة  خالل  حتديدا،  الدائرة  اخلام�سة  يف 

»دور  عن�ان  حتت  النائب  مبقر  ح�ارية 

و�سناعة  جتارة  وغرفة  التجارية   امل�ؤ�س�سات 

امل�ؤ�س�سات  دعم  وتعزيز  ن�ساط  يف  البحرين 

الأعمالل«  وريادة  واملت��سطة  ال�سغرية 

مب�ساركة  �سيدة  الأعمال اأحالم جناحي. 

واٍع  البحريني  »ال�سعب  ال�سل�م  وتابع 

وذكي وي�ستطيع اأن يفرق بني الغث  وال�سمني، 

وال�سدق والكذب، ومن تعامل معنا على مدار 

4 �سن�ات يعلم  اأخالقياتي يف التعامالت جيدا 

امل�س�ؤولية  ت�يل  فرتة  خالل  وعملي  وداأبي 

على  وجه�دنا  واأعمالنا  ال�سعب،  عن   كنائب 

الأر�س تتحدث عن نف�سها، �س�اء  فيما يتعلق 

بكلفة  ال�سحي  القدمي  البالد  مركز  بتط�ير 

القطاع،  من  600  األفا  منها  دينار  ملي�ن 

الآيلة  البي�ت  م�ساريع  الفرجان،  مالعب 

لل�سق�ط، ملف  ت�ظيف ال�سباب، ملف الإ�سكان، 

وغريها«.

  وقال ال�سل�م: »انحدرت اأخالق املناف�سني 

بق�سايا  اإن�سانية  يتاجرون  اأنهم  م�ست�ى  اإىل 

اأو  اأو ق�سايا تنظرها املحاكم، و�س�اء خ�سرنا 

وجنلها،  ق�ساء  نحرتمها  اأحكام  هذه  ربحنا 

اإىل رزقنا وم�ساحلنا  ثم نغلق امللف ون�سعى 

�سعبنا  على  نعّ�ل  نحن  وم�سالح  النا�س، 

والعمل  م�سرية  التط�ير  ل�ستكمال  ال�اعي 

م�ست�ى  على  ولكن  فقط  الدائرة  يف  لي�س 

الت�سريعي  العمل  لدينا  من  اأي�سا،  ال�طن 

امل�اطنني  �سالح  يف  لإجنازه  والكثري  الكثري 

وال�طن«. 

اأحالم  الأعمال  �سيدة  قالت  جهتها،  من 

جناحي: »ل اأعتقد اأن هناك نائبا يف  البحرين 

بذل نف�س اجلهد الذي بذله ال�سل�م ول ن�سفه 

ال�سل�م  اأن يك�ن  واأنا  اأمتنى  ول ربعه حتى، 

يف  واحدة  حلظة  اأتردد  ولن  لدائرتي  نائبا 

نطلق  نحن  اهلل.  �ساء  ما  اإىل  اختياره  ودعمه 

على الدائرة اخلام�سة اأنها )الدائرة  املحظ�ظة( 

لأن لديهم ال�سل�م، وهذه لي�ست جماملة على 

البحرين  دوائر  كل  نريد  يف  نحن  الإطالق. 

املتفتحة  النائب املحرتم  اأ�سخا�سا بعقلية هذا 

ون�ساطه  الكبري  وجهده  املرتبة  القت�سادية، 

ال�طن  ومن  هذا  يحب  من  كافة.  املحافل  يف 

يفهم يف الأم�ر القت�سادية يدرك متاما ويقدر 

حجم العمل اجلبار الذي  بذله النائب ال�سل�م 

وثالثا،  وثانيا  اأول  البحريني  امل�اطن  ليخدم 

وخا�سة  حمدودي الدخل«. 

 اأحمد �شلمان امل�شلم

اأحمد �شباح ال�شلوم

 وزير العدل يتحدث لل�شحافيني 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12267/PDF/INAF_20221108011121968.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/986280/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تسهيل وصول الخدمات اإلسكانية المتاحة والعروض المقدمة للمواطنين

 مجلس الوزراء: ضمان إجراء االنتخابات 
النيابية في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة

عب��داهلل  ب��ن  خال��د  الش��يخ   ت��رأس 
آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير البنية التحتية، بقصر القضيبية 
أم��س االجتماع االعتيادي األس��بوعي 

لمجلس الوزراء.
وف��ي بداي��ة االجتماع، رف��ع المجلس 
إل��ى  والتبري��كات  التهان��ي  أص��دق 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بمناس��بة نج��اح 
الزي��ارة الرس��مية التاريخية لقداس��ة 
الباب��ا فرنس��يس بابا الفاتي��كان إلى 
مملكة البحرين تلبي��ة لدعوة كريمة 
م��ن جاللت��ه، وأك��د المجل��س عل��ى 
أهمي��ة الكلم��ة التي وجهه��ا جاللة 
الملك المعظم خالل استقبال جاللته 
لقداس��ة باب��ا الفاتي��كان والتي أكد 
فيها أن مملكة البحرين أرض حاضنة 
للتعايش المشترك بين أتباع الديانات 
المختلف��ة بم��ا يع��زز م��ن تقدمه��ا 
الحضاري، معربًا المجلس عن االعتزاز 
بالزيارة الرس��مية التاريخية التي قام 
به��ا قداس��ة باب��ا الفاتي��كان وزيارة 
فضيل��ة اإلم��ام األكبر الدكت��ور أحمد 
الطيب ش��يخ األزهر الش��ريف لمملكة 
البحري��ن بدع��وة م��ن جالل��ة الملك 
المعظم ولقاء جاللته المثمر معهما، 
مشيدًا بالخطابات التي ألقياها والتي 
عكس��ت اهتمامهم��ا وحرصهما على 
ترسيخ  قيم األخوة اإلنسانية والسالم 

والتعايش السلمي.
بعده��ا أش��اد المجل��س بمخرج��ات 
»الش��رق  للح��وار  البحري��ن  ملتق��ى 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني« 
ف��ي دورته األول��ى ال��ذي أقيم تحت 
رعاي��ة جاللة المل��ك المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، مؤك��دًا أهمي��ة جائ��زة 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
الس��لمي الت��ي ت��م إطالقه��ا خ��الل 
الملتقى والتي تعكس جهود مملكة 
البحرين في نشر السالم والحوار بين 
مختلف الثقافات، مشيدًا بالمضامين 
السامية للكلمة التي وجهها جاللته 
في ختام الملتق��ى والتي أكدت على 
أهمية مخرجات الملتقى كدليل على 
تقوي��ة مس��يرة األخ��وة اإلنس��انية، 
بنتائ��ج  كذل��ك  المجل��س  منوه��ًا 
اجتم��اع مجل��س حكماء المس��لمين 
الس��ادس عش��ر الذي أقيم برئاس��ة 
قداس��ة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ 
األزهر الش��ريف رئيس مجلس حكماء 

المسلمين.
بع��د ذلك وج��ه مجلس ال��وزراء تحية 
شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية 

ووزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف ووزارة ش��ؤون اإلعالم وكافة 
األجهزة الحكومي��ة والفرق التطوعية 
عل��ى م��ا بذلته من جه��ود كبيرة في 
إنج��اح زيارة قداس��ة باب��ا الفاتيكان 
تلبية لدع��وة جاللة المل��ك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وم��ا صاحبها من 
فعالي��ات كب��رى، مؤك��دًا أن حس��ن 
التنظيم للزيارة والفعاليات المصاحبة 
له��ا يعك��س جه��ود أبن��اء البحري��ن 

وتميزهم في كل مجال.
بعده��ا أك��د المجل��س عل��ى أهمية 
الكلم��ة الت��ي وجهها جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه إلى القمة 
العربية في دورتها الحادية والثالثين 
الجمهوري��ة  اس��تضافتها  الت��ي 
الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، 
والتي ألقاها س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليف��ة الممث��ل الخ��اص 
لجالل��ة الملك المعظ��م لدى ترؤس 
سموه وفد مملكة البحرين المشارك 
في أعمال القمة العربية، منوها بمًا 
أكدت عليه الكلمة السامية من أهمية 
التنس��يق والتعاون العرب��ي الثنائي 
والجماعي لمواجهة التحديات، منوهًا 
المجل��س بنتائ��ج القم��ة وأهميتها 
عل��ى صعيد تعزي��ز العم��ل العربي 
المش��ترك. بع��د ذلك أك��د المجلس 
ح��رص الحكومة عل��ى مواصلة تبني 
المب��ادرات الت��ي تعزز الش��راكة مع 
القطاع الخاص، منوها بنتائج فعالية 
الش��راكة مع القط��اع الخ��اص التي 
أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل  وأناب س��موه لحضورها 
نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء ووزير 
البني��ة التحتية، كما أش��اد المجلس 
اإلس��كانية  التموي��الت  بمع��رض 
وال��ذي يه��دف لتعري��ف المواطنين 

والتموي��الت  العقاري��ة  بالف��رص 
اإلس��كانية المقدم��ة بالتع��اون مع 
القط��اع الخ��اص، ووج��ه المجل��س 
إل��ى مواصلة مث��ل ه��ذه الفعاليات 
التي تس��هل على المواطنين عملية 
الوص��ول إل��ى الخدم��ات اإلس��كانية 
المقدمة، مؤكدًا  والعروض  المتاحة 
الخ��اص  القط��اع  م��ع  الش��راكة  أن 
ستش��هد تنامي��ًا خاصة ف��ي ظل ما 
تتيحه خطة التعافي االقتصادي من 
فرص نوعية ومش��اريع تنموية كبرى 
ترتكز في مجمله��ا على التعاون مع 
القط��اع الخ��اص. ثم تاب��ع المجلس 
واألجه��زة  ال��وزارات  اس��تعدادات 
النيابي��ة  لالنتخاب��ات  الحكومي��ة 
والبلدية المقرر إقامتها يوم الس��بت 
12 نوفمب��ر 2022، موجها المجلس 
ف��ي ه��ذا الص��دد لمواصل��ة العمل 
من أج��ل توفير كاف��ة العناصر التي 
تضم��ن إج��راء االنتخاب��ات النيابية 
في أجواء تكفل الش��فافية والنزاهة، 
مشيدا بجهود وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف في هذا الجانب، 
مؤك��دًا أن االس��تحقاق النيابي يأتي 
الديمقراطي��ة  للمس��يرة  اس��تكماال 
الداعمة للمس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة جالل��ة الملك المعظم حفظه 

اهلل ورعاه.   
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرة التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بشأن مذكرة 
تفاه��م بين هيئة تنظي��م االتصاالت 
في مملكة البحرين وهيئة االتصاالت 
الفيدرالي��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة 

األمريكية.
بعده��ا اس��تعرض المجل��س مذكرة 
وزير التربية والتعليم بشأن المشاريع 
ذات األولوي��ة في الوزارة بما يتس��ق 
م��ع اإلطار الموحد للبرام��ج الحكومية 
ذات األولوية. كما استعرض المجلس 
مذك��رة وزي��ر العمل بش��أن مبادرات 
الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات لدمج 
الخريجي��ن الج��دد في س��وق العمل، 
فيما اس��تعرض المجلس مذكرة وزير 
المواصالت واالتصاالت بشأن مبادرات 
تطوير خدمات االتصاالت. واستعرض 
المجلس كذلك مذكرة وزير األش��غال 
حول المشاريع االس��تراتيجية للوزارة.

بعده��ا أخذ المجلس علم��ًا من خالل 
التقري��ر المرف��وع من وزي��رة الصحة 
بشأن إعالن منظمة الصحة العالمية 
اس��تمرار تخلص البحرين من الحصبة 

والحصبة األلمانية المتوطنة.

 »المهن الصحية« تحقق في شكوى 
وفاة سيدة وجنينها أثناء عملية الوالدة

قال��ت الرئيس��ة التنفيذية للهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكت��ورة مريم عذبي 
الجالهمة إّن الهيئة باش��رت تحقيقًا شاماًل وموسعًا 
بش��أن حالة وفاة س��يدة وجنينها أثناء عملية الوالدة 
في مجمع الس��لمانية الطبي، مش��يرة إل��ى أنه جرى 
طل��ب المل��ف الطبي من مجم��ع الس��لمانية للوقوف 
على مس��ببات الوفاة واستيضاح وجود خطأ طبي من 

عدمه.
وأكدت الدكتورة الجالهمة أن الهيئة باشرت التحقيق 
بن��اًء على اإلخط��ار الذي وصل من مجمع الس��لمانية 
الطبي مباشرة فور وقوعها ضمن إجراءات اإلبالغ عن 

الحوادث الجس��يمة وقبل استالم الش��كوى المقدمة 
من ذوي المتوفاة والتي تس��لمتها الحقًا، حيث بدأت 

الهيئة بطلب الملف الصحي للمتوفاة.
وأشارت إلى أن التحقيق سيكون موسعًا ليشمل كافة 
المهنيي��ن الصحيي��ن الذين مرت عليه��م الحالة من 
تمريض وأطب��اء بمختلف تخصصاته��م في أمراض 
النساء والوالدة واألطفال. كما سوف تستعين الهيئة 
بعدد م��ن كبار االستش��اريين في تخص��ص أمراض 
النس��اء والوالدة من خ��ارج مجمع الس��لمانية الطبي 
لألخ��ذ بال��رأي الفني بش��أن الحالة للتحق��ق إذا كان 

هناك خطأ فني من عدمه.

وأك��دت الرئيس التنفيذي أّن هيئ��ة المهن الصحية 
تقوم بدراس��ة ش��كاوى المرض��ى ومتابع��ة ما يتم 
بش��أنها ومس��اءلة المرخص لهم تأديبي��ًا عما يقع 
منهم م��ن أخطاء مهني��ة ومخالفات ألح��كام قانون 
مزاولة المهن��ة أو ألصول ومقتضيات وآداب المهنة، 
حي��ث يخت��ص قس��م الش��كاوى الطبية ف��ي الهيئة 
بدراس��ة الش��كاوى والتكليفات القضائية المتعلقة 
باألخطاء الطبية والمس��اءلة التأديبي��ة عن األخطاء 
الطبي��ة والمخالف��ات الخاص��ة بأخالقي��ات وقان��ون 

ممارسة المهن الصحية في البحرين.
كما يقوم القس��م أيضًا بدراس��ة الح��وادث التي يتم 

إبالغ الهيئ��ة عنها من قبل مراف��ق الرعاية الصحية 
ومقدميها ويتم التعامل مع جميع الش��كاوى بأقصى 
قدر من الس��رية والمساواة في االعتبار ووفقًا لقواعد 
وأنظم��ة الهيئة. وتعط��ى األولوية للش��كاوى التي 
تدع��ي حدوث خط��أ أو إهمال ينطوي عل��ى الوفاة أو 
ضرر جس��يم وتلك التي تش��كل تهديدًا مباشرًا على 

الصحة أو السالمة العامة.
وأعربت الهيئة الوطنية بخالص التعازي والمواس��اة 
ألس��رة المتوفاة، س��ائلة المولى عز وجل أن يتغمد 
روح الفقيدة بواس��ع رحمت��ه، ويلهم أهله��ا وذويها 

الصبر والسلوان.

 محمد بن عبداهلل: اعتماد مراكز الرعاية األولية 
كأول منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
باعتماد مراكز الرعاية الصحية األولية كأول 
منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني، 
الفتًا إلى أن ذل��ك يعتبر من اإلنجازات التي 
تضاف إل��ى رصيد إنج��ازات مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية، باكتم��ال مرحلة االعتماد 
الوطن��ي لدى هيئة تنظي��م المهن الصحية 
بعد ترخيصها لجميع مراكز الرعاية الصحية 
األولية، واجتياز الزيارات التفقدية للمنشآت 

الصحية في أواخر 2021.
والتوجيه��ات  المتواص��ل  الدع��م  وثم��ن 
الس��ديدة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

بما يص��ب في تطوي��ر منظوم��ة الخدمات 
الصحية.

 وأض��اف أن ه��ذا االعتم��اد الصح��ي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية يصل لسلس��له من 
المراحل التقييمية الشاملة والمتكاملة التي 
تق��وم بها جه��ة محايدة ومس��تقلة لتحديد 
م��دى الت��زام المؤسس��ة الصحي��ة بمعايير 
الجودة وسالمة المرضى، ويأتي اعتماد مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية ضمن إط��ار التزام 
جميع المنشآت الصحية الحكومية في المملكة 
بالم��ادة الرابعة من الق��رار رقم )48( الصادر 
ف��ي الع��ام 2018 وال��ذي ينص عل��ى ضرورة 
تحقي��ق ذلك، مش��يرا إل��ى أن ه��ذا النوع من 
التع��اون بين كل من مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة والهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والتراخيص الصحية يهدف إلى التزام المراكز 
الصحية بأعلى معايير الجودة والسالمة وهذا 

م��ا يكفل الصح��ة للجميع بمأموني��ة وجودة 
تتماشى مع أفضل المعايير.

 وبين بأن مملك��ة البحرين اتخذت خطوات 
رائ��دة وما زالت ماضية في مس��يرة العطاء 
والتط��ور واالزده��ار ف��ي القط��اع الصح��ي 
والنم��اذج  األمثل��ة  أروع  أن جس��دت  بع��د 
التي يحت��ذى بها في الفت��رة الماضية عبر 
خطواتها المتقدمة في التعاطي والتعامل 
م��ع مختلف القضاي��ا الطبية والتي تجس��د 
الرؤى في وضع المواطن والمقيم على رأس 

األولويات في القطاع الطبي.
 من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة، إن الزيارات التفقدية لجميع 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، تمت من 
قب��ل فريق متمرس لتقييم أقس��ام المراكز 
الصحي��ة كاف��ة، وف��ق اش��تراطات عالمية 

معتم��دة يج��ب توافره��ا في المؤسس��ات 
الصحي��ة، تهدف لتقيي��م الخدمات الصحية 
ف��ي جمي��ع المرافق، لضمان المس��اواة في 
ه��ذه الخدمات، وضمان أعل��ى أداء وضمان 
االمتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسالمة 
المرضى، واألداء السريري، ومكافحة العدوى، 
وإدارة األدوية، واس��تمرارية الرعاية، وإدارة 

المخاطر وغيرها من المعايير الفنية.
 وبدوره��ا أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية 
لول��وة ش��ويطر أن االعتم��اد الوطن��ي جاء 
لمراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة للم��رة 
األول��ى، ليضاف إلى س��جل المراكز الصحية 
الت��ي حصلت عل��ى االعتم��اد الكندي لثالث 
دورات عل��ى التوالي كان آخره��ا في 2018 
حي��ث تم اعتم��اد مراك��ز الرعاي��ة الصحية 

األولية باالعتماد الماسي.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 أك��د وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل
 آل خليفة، النج��اح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين 
خالل مشاركته في مناقش��ة التقرير الوطني الرابع ضمن 
آلية االس��تعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان 
في جنيف، مش��يرًا إلى أن اإلنجازات التي حققتها المملكة 
القت تفهمًا كبيرًا من جانب العديد من الوفود المشاركة 
نظ��رًا إلى المصداقي��ة الكبيرة التي أبدته��ا البحرين في 
تقريره��ا. ورفع التهان��ي والتبريكات إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
 الُمعظم، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، على النجاح 
الكبير الذي حققه وفد البحرين الذي ش��ارك في مناقش��ة 
التقري��ر الوطني، وهو النج��اح الذي عبر بش��كل جلي عن 
التقدم الرائد والمطرد في تعزيز احترام حقوق اإلنس��ان 
في ش��تى المج��االت والميادين، وذلك كثم��رة يانعة من 
ثمار اإلصالح السياس��ي واالقتص��ادي والتنموي في عهد 
جالل��ة ملك الب��الد الُمعظم، بتوجيه دائم ومس��تمر من 
الحكوم��ة. وأض��اف أن اإلنج��ازات التي حققته��ا المملكة 
الق��ت تفهم��ًا كبيرًا من جان��ب العديد م��ن الوفود التي 
شاركت في مناقشات االس��تعراض الدوري الشامل، نظرًا 
إلى المصداقية الكبيرة التي أبدتها البحرين في تقريرها 
والمدعمة بالحقائق واألرق��ام واألفعال على أرض الواقع، 
منه��ا على س��بيل المث��ال ولي��س الحصر تطبي��ق قانون 
العقوبات والتدابي��ر البديلة وتعديالته، والذي اس��تفاد 
منه 4459 محكومًا منذ تنفيذه في مايو 2018، والش��روع 
ف��ي تطبيق نظ��ام الس��جون المفتوح��ة وال��دور المهم 

ال��ذي تلعب��ه مؤسس��ات االنتص��اف الوطني المس��تقلة 
ف��ي حماي��ة وتعزيز حقوق اإلنس��ان في مج��االت عملها، 
وهي المؤسس��ات الت��ي تتلقى كل الدع��م والتعاون من 
جانب وزارة الداخلية، والتي تس��ير بخط��ى ثابتة وحثيثة 
ف��ي تطبي��ق إس��تراتيجيتها القائمة على احت��رام حقوق 
اإلنس��ان جنب��ًا إلى جنب م��ع دورها الرئيس ف��ي الحفاظ 
عل��ى األم��ن وحماية مق��درات الوط��ن وضمان س��المة 
المجتمع واس��تقراره، وهي اإلس��تراتيجية التي ُتنفذ على 
أكثر من محور وال س��يما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة 
للجمه��ور ولفئات النزالء والمحبوس��ين احتياطيًا، وكذلك 
من خ��الل تدري��ب ك��وادر وزارة الداخلي��ة تدريب��ًا مهنيًا 
واحترافيًا تكون مبادئ حقوق اإلنس��ان ج��زءًا ال يتجزأ من 
مكوناته األساسية، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات 

األكاديمية والشرطية الدولية.
وثم��ن الوزير الجهد المتمي��ز الذي أدت��ه وزارة الخارجية 
ف��ي اإلع��داد والتجهي��ز والمش��اركة ف��ي ه��ذه المحفل 
الدولي الحقوقي المهم برئاس��ة وزي��ر الخارجية الدكتور 
عبداللطي��ف الزياني وف��رق عمل ال��وزارة المختصة بهذا 
المل��ف، ودورها كذلك في إع��داد وصياغة وتفعيل الخطة 
الوطني��ة األولى لحق��وق اإلنس��ان 2022-2026 والرامية 
إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، ضمن 
مظلة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان، وبمشاركة 
العديد من الوزارات والمؤسس��ات والهيئات الوطنية التي 
ش��اركت في وضع هذه الخطة وتفعيلها بش��كل احترافي 
يعزز المكتس��بات المحققة ويطورها ويدفعها نحو مزيد 

من التقدم واالستدامة.

02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن
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 الملك يتلقى برقية شكر جوابية 
من خادم الحرمين الشريفين

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك البالد المعظ��م حفظه 
اهلل ورع��اه، برقية ش��كر جوابية م��ن أخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود عاهل المملك��ة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، وذلك ردًا عل��ى برقي��ة التهنئة التي 
بعث بها جاللته ألخيه خادم الحرمين الشريفين 
بمناس��بة الذك��رى الثامن��ة على تولي��ه مقاليد 

الحكم في المملكة العربية السعودية.
وأع��رب خادم الحرمين الش��ريفين ف��ي البرقية، 
ع��ن خال��ص ش��كره وتقدي��ره لجالل��ة المل��ك 
المعظ��م على مش��اعر جاللت��ه األخوي��ة النبيلة 
ودعواته الصادقة، متمنًيا لجاللته موفور الصحة 
والس��عادة ولمملك��ة البحرين وش��عبها تحقيق 

خادم الحرمين الشريفينالمزيد من التقدم والرخاء واالزدهار. جاللة الملك المعظم

الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من الرئيس الكوري

تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية من 
فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، 
وذلك ردًا على برقية التعزية والمواس��اة التي بعث بها جاللته 
إليه في ضحاي��ا حادث التدافع الذي وقع ف��ي العاصمة الكورية 

الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 الملك وولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان برقيتي شكر 

جوابيتين من ملك إسبانيا
تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية من 
صاح��ب الجاللة المل��ك فيليبي الس��ادس ملك مملكة إس��بانيا 
الصديق��ة، وذلك ردًا على برقي��ة التهنئة التي بعث بها جاللته 

إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.
وتلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل برقية ش��كر جوابية 
من صاحب الجاللة الملك فيليبي الس��ادس ملك مملكة إسبانيا 
الصديق��ة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها س��موه 

إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.

NOVEMBER 2022 ١٠10 نوفمـــبر ٢٠٢٢

 وزير الداخلية يبحث الموضوعات األمنية 
مع رئيس أركان الدفاع البريطاني السابق

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عبداهلل آل خليفة أمس، رئي��س هيئة أركان 
الدف��اع للق��وات المس��لحة البريطانية الس��ابق 
الجنرال متقاعد الس��ير نيكوالس كارتر، بحضور 
رئي��س األمن العام الفريق طارق الحس��ن، رحب 
الوزير بزيارة الس��ير كارت��ر، والتي تأتي في إطار 
التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيدًا بالعالقات 
التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والعمل 

على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وت��م خ��الل اللقاء، بح��ث عدد م��ن الموضوعات 

األمنية والتطورات على الساحة اإلقليمية.

  وزيرة الصحة: دعم الخطط الوقائية 
لحماية المجتمع من األمراض غير السارية

أك��دت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، على أهمية 
دع��م البرامج والخطط الوقائية الرامية إلى تعزيز حماية 
المجتم��ع البحرين��ي من مخاط��ر األمراض غير الس��ارية 
ومضاعفاته��ا، منوه��ة ب��دور الفريق الوطن��ي لمكافحة 

األمراض المزمنة »غير السارية« في ذلك.
ونوه��ت وزي��رة الصحة بالش��راكة الفاعلة بي��ن مختلف 
الجه��ات والقطاع��ات المعني��ة ف��ي تحقي��ق المس��اعي 
الصحي��ة  للمنظوم��ة  المش��تركة  الصحي��ة  واأله��داف 
واس��تدامة خدماتها، والتي تس��عى بش��كل أساسي إلى 
االس��تثمار في أنماط الحياة الصحية والحفاظ على جودة 
الحياة والحد من انتشار هذه األمراض وتداعياتها وتعزيز 
سبل الوقاية الممكنة منها بكافة الطرق المتاحة، وذلك 

في سبيل الحفاظ على صحة وسالمة أفراد المجتمع.
جاء ذل��ك خالل ت��رؤس وزي��رة الصحة أعم��ال االجتماع 
الثاني للفريق الوطني لمكافح��ة األمراض المزمنة »غير 
الس��ارية«، والذي عقد بحضور جمي��ع األعضاء وعدد من 
المس��ؤولين بالوزارة. وأكدت وزي��رة الصحة خالل أعمال 

االجتم��اع عل��ى أهمي��ة مواصل��ة تنفيذ مجم��ل البرامج 
والمش��اريع الصحية التي تهدف إلى تطوير جودة وكفاءة 
الخدمات الصحي��ة والوقائية المقدم��ة بالقطاع الصحي 
عب��ر تنفيذ العديد من الخطط والبرامج المش��تركة بين 
الجهات ذات العالقة خدمة للمجتمع، مش��يرة إلى أهمية 
ودور القطاعات األخرى في تفعيل العمل من أجل الوقاية 

والسيطرة على األمراض غير السارية.
وق��د تم خالل االجتماع، التصدي��ق على محضر االجتماع 
السابق، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الفريق الوطني 
لمكافح��ة األمراض المزمن��ة »غير الس��ارية«، باإلضافة 
إلى بحث ومناقش��ة عدد من أب��رز الموضوعات والتي جاء 
من ضمنها موضوع المش��اركة باليوم العالمي للسكري، 
وعرض أهم مس��تجدات المس��ح الصحي الوطني 2023، 
واس��تعراض مس��تجدات الحملة الوطنية للكشف المبكر 
لس��رطان القول��ون والمس��تقيم، إلى جانب مس��تجدات 
القرارات بش��أن الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق 

الرحم.

»الخارجية« تشارك في ورشة 
مركز استهداف تمويل اإلرهاب

الش��ؤون  قط��اع  رئي��س  مملكة البحرين برئاس��ة  ش��اركت 
االس��تراتيجية بوزارة الخارجية الس��فير نانسي جمال، في ورشة 
عمل بناء الق��درات والمعنونة »مصادرة األصول«، والتي عقدت 
بتنس��يق من مركز اس��تهداف تموي��ل اإلره��اب »TFTC« في 
مدين��ة الرياض بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة. وضم 
الوف��د المش��ارك م��ن مملك��ة البحري��ن مختصين ف��ي ملفات 
مكافحة غس��ل األم��وال وتمويل اإلرهاب من ع��دد من الوزارات 
والمؤسس��ات الوطنية المعنية بالملف في المملكة ومنها وزارة 
الخارجية ومصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية.  وبلغ العدد 
اإلجمالي للمش��اركين قرابة 80 مش��اركا من خبراء ومتمرسين 
ممثلين للدول األعضاء في مركز استهداف تمويل اإلرهاب وهي 
دول مجلس التع��اون لدول الخليج العربي��ة والواليات المتحدة 

األمريكية. 

اإلنجازات المتحققة القت تفهمًا كبيرًا لمصداقية التقرير.. وزير الداخلية: 

نجاح كبير لوفد البحرين خالل االستعراض 
الشامل لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/08/watan-20221108.pdf?1667879586
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/1035973
https://alwatannews.net/article/1036039
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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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تسهيل وصول الخدمات اإلسكانية المتاحة والعروض المقدمة للمواطنين

 مجلس الوزراء: ضمان إجراء االنتخابات 
النيابية في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة

عب��داهلل  ب��ن  خال��د  الش��يخ   ت��رأس 
آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير البنية التحتية، بقصر القضيبية 
أم��س االجتماع االعتيادي األس��بوعي 

لمجلس الوزراء.
وف��ي بداي��ة االجتماع، رف��ع المجلس 
إل��ى  والتبري��كات  التهان��ي  أص��دق 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بمناس��بة نج��اح 
الزي��ارة الرس��مية التاريخية لقداس��ة 
الباب��ا فرنس��يس بابا الفاتي��كان إلى 
مملكة البحرين تلبي��ة لدعوة كريمة 
م��ن جاللت��ه، وأك��د المجل��س عل��ى 
أهمي��ة الكلم��ة التي وجهه��ا جاللة 
الملك المعظم خالل استقبال جاللته 
لقداس��ة باب��ا الفاتي��كان والتي أكد 
فيها أن مملكة البحرين أرض حاضنة 
للتعايش المشترك بين أتباع الديانات 
المختلف��ة بم��ا يع��زز م��ن تقدمه��ا 
الحضاري، معربًا المجلس عن االعتزاز 
بالزيارة الرس��مية التاريخية التي قام 
به��ا قداس��ة باب��ا الفاتي��كان وزيارة 
فضيل��ة اإلم��ام األكبر الدكت��ور أحمد 
الطيب ش��يخ األزهر الش��ريف لمملكة 
البحري��ن بدع��وة م��ن جالل��ة الملك 
المعظم ولقاء جاللته المثمر معهما، 
مشيدًا بالخطابات التي ألقياها والتي 
عكس��ت اهتمامهم��ا وحرصهما على 
ترسيخ  قيم األخوة اإلنسانية والسالم 

والتعايش السلمي.
بعده��ا أش��اد المجل��س بمخرج��ات 
»الش��رق  للح��وار  البحري��ن  ملتق��ى 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني« 
ف��ي دورته األول��ى ال��ذي أقيم تحت 
رعاي��ة جاللة المل��ك المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، مؤك��دًا أهمي��ة جائ��زة 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
الس��لمي الت��ي ت��م إطالقه��ا خ��الل 
الملتقى والتي تعكس جهود مملكة 
البحرين في نشر السالم والحوار بين 
مختلف الثقافات، مشيدًا بالمضامين 
السامية للكلمة التي وجهها جاللته 
في ختام الملتق��ى والتي أكدت على 
أهمية مخرجات الملتقى كدليل على 
تقوي��ة مس��يرة األخ��وة اإلنس��انية، 
بنتائ��ج  كذل��ك  المجل��س  منوه��ًا 
اجتم��اع مجل��س حكماء المس��لمين 
الس��ادس عش��ر الذي أقيم برئاس��ة 
قداس��ة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ 
األزهر الش��ريف رئيس مجلس حكماء 

المسلمين.
بع��د ذلك وج��ه مجلس ال��وزراء تحية 
شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية 

ووزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف ووزارة ش��ؤون اإلعالم وكافة 
األجهزة الحكومي��ة والفرق التطوعية 
عل��ى م��ا بذلته من جه��ود كبيرة في 
إنج��اح زيارة قداس��ة باب��ا الفاتيكان 
تلبية لدع��وة جاللة المل��ك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وم��ا صاحبها من 
فعالي��ات كب��رى، مؤك��دًا أن حس��ن 
التنظيم للزيارة والفعاليات المصاحبة 
له��ا يعك��س جه��ود أبن��اء البحري��ن 

وتميزهم في كل مجال.
بعده��ا أك��د المجل��س عل��ى أهمية 
الكلم��ة الت��ي وجهها جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه إلى القمة 
العربية في دورتها الحادية والثالثين 
الجمهوري��ة  اس��تضافتها  الت��ي 
الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، 
والتي ألقاها س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليف��ة الممث��ل الخ��اص 
لجالل��ة الملك المعظ��م لدى ترؤس 
سموه وفد مملكة البحرين المشارك 
في أعمال القمة العربية، منوها بمًا 
أكدت عليه الكلمة السامية من أهمية 
التنس��يق والتعاون العرب��ي الثنائي 
والجماعي لمواجهة التحديات، منوهًا 
المجل��س بنتائ��ج القم��ة وأهميتها 
عل��ى صعيد تعزي��ز العم��ل العربي 
المش��ترك. بع��د ذلك أك��د المجلس 
ح��رص الحكومة عل��ى مواصلة تبني 
المب��ادرات الت��ي تعزز الش��راكة مع 
القطاع الخاص، منوها بنتائج فعالية 
الش��راكة مع القط��اع الخ��اص التي 
أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل  وأناب س��موه لحضورها 
نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء ووزير 
البني��ة التحتية، كما أش��اد المجلس 
اإلس��كانية  التموي��الت  بمع��رض 
وال��ذي يه��دف لتعري��ف المواطنين 

والتموي��الت  العقاري��ة  بالف��رص 
اإلس��كانية المقدم��ة بالتع��اون مع 
القط��اع الخ��اص، ووج��ه المجل��س 
إل��ى مواصلة مث��ل ه��ذه الفعاليات 
التي تس��هل على المواطنين عملية 
الوص��ول إل��ى الخدم��ات اإلس��كانية 
المقدمة، مؤكدًا  والعروض  المتاحة 
الخ��اص  القط��اع  م��ع  الش��راكة  أن 
ستش��هد تنامي��ًا خاصة ف��ي ظل ما 
تتيحه خطة التعافي االقتصادي من 
فرص نوعية ومش��اريع تنموية كبرى 
ترتكز في مجمله��ا على التعاون مع 
القط��اع الخ��اص. ثم تاب��ع المجلس 
واألجه��زة  ال��وزارات  اس��تعدادات 
النيابي��ة  لالنتخاب��ات  الحكومي��ة 
والبلدية المقرر إقامتها يوم الس��بت 
12 نوفمب��ر 2022، موجها المجلس 
ف��ي ه��ذا الص��دد لمواصل��ة العمل 
من أج��ل توفير كاف��ة العناصر التي 
تضم��ن إج��راء االنتخاب��ات النيابية 
في أجواء تكفل الش��فافية والنزاهة، 
مشيدا بجهود وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف في هذا الجانب، 
مؤك��دًا أن االس��تحقاق النيابي يأتي 
الديمقراطي��ة  للمس��يرة  اس��تكماال 
الداعمة للمس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة جالل��ة الملك المعظم حفظه 

اهلل ورعاه.   
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرة التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بشأن مذكرة 
تفاه��م بين هيئة تنظي��م االتصاالت 
في مملكة البحرين وهيئة االتصاالت 
الفيدرالي��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة 

األمريكية.
بعده��ا اس��تعرض المجل��س مذكرة 
وزير التربية والتعليم بشأن المشاريع 
ذات األولوي��ة في الوزارة بما يتس��ق 
م��ع اإلطار الموحد للبرام��ج الحكومية 
ذات األولوية. كما استعرض المجلس 
مذك��رة وزي��ر العمل بش��أن مبادرات 
الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات لدمج 
الخريجي��ن الج��دد في س��وق العمل، 
فيما اس��تعرض المجلس مذكرة وزير 
المواصالت واالتصاالت بشأن مبادرات 
تطوير خدمات االتصاالت. واستعرض 
المجلس كذلك مذكرة وزير األش��غال 
حول المشاريع االس��تراتيجية للوزارة.

بعده��ا أخذ المجلس علم��ًا من خالل 
التقري��ر المرف��وع من وزي��رة الصحة 
بشأن إعالن منظمة الصحة العالمية 
اس��تمرار تخلص البحرين من الحصبة 

والحصبة األلمانية المتوطنة.

 »المهن الصحية« تحقق في شكوى 
وفاة سيدة وجنينها أثناء عملية الوالدة

قال��ت الرئيس��ة التنفيذية للهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكت��ورة مريم عذبي 
الجالهمة إّن الهيئة باش��رت تحقيقًا شاماًل وموسعًا 
بش��أن حالة وفاة س��يدة وجنينها أثناء عملية الوالدة 
في مجمع الس��لمانية الطبي، مش��يرة إل��ى أنه جرى 
طل��ب المل��ف الطبي من مجم��ع الس��لمانية للوقوف 
على مس��ببات الوفاة واستيضاح وجود خطأ طبي من 

عدمه.
وأكدت الدكتورة الجالهمة أن الهيئة باشرت التحقيق 
بن��اًء على اإلخط��ار الذي وصل من مجمع الس��لمانية 
الطبي مباشرة فور وقوعها ضمن إجراءات اإلبالغ عن 

الحوادث الجس��يمة وقبل استالم الش��كوى المقدمة 
من ذوي المتوفاة والتي تس��لمتها الحقًا، حيث بدأت 

الهيئة بطلب الملف الصحي للمتوفاة.
وأشارت إلى أن التحقيق سيكون موسعًا ليشمل كافة 
المهنيي��ن الصحيي��ن الذين مرت عليه��م الحالة من 
تمريض وأطب��اء بمختلف تخصصاته��م في أمراض 
النساء والوالدة واألطفال. كما سوف تستعين الهيئة 
بعدد م��ن كبار االستش��اريين في تخص��ص أمراض 
النس��اء والوالدة من خ��ارج مجمع الس��لمانية الطبي 
لألخ��ذ بال��رأي الفني بش��أن الحالة للتحق��ق إذا كان 

هناك خطأ فني من عدمه.

وأك��دت الرئيس التنفيذي أّن هيئ��ة المهن الصحية 
تقوم بدراس��ة ش��كاوى المرض��ى ومتابع��ة ما يتم 
بش��أنها ومس��اءلة المرخص لهم تأديبي��ًا عما يقع 
منهم م��ن أخطاء مهني��ة ومخالفات ألح��كام قانون 
مزاولة المهن��ة أو ألصول ومقتضيات وآداب المهنة، 
حي��ث يخت��ص قس��م الش��كاوى الطبية ف��ي الهيئة 
بدراس��ة الش��كاوى والتكليفات القضائية المتعلقة 
باألخطاء الطبية والمس��اءلة التأديبي��ة عن األخطاء 
الطبي��ة والمخالف��ات الخاص��ة بأخالقي��ات وقان��ون 

ممارسة المهن الصحية في البحرين.
كما يقوم القس��م أيضًا بدراس��ة الح��وادث التي يتم 

إبالغ الهيئ��ة عنها من قبل مراف��ق الرعاية الصحية 
ومقدميها ويتم التعامل مع جميع الش��كاوى بأقصى 
قدر من الس��رية والمساواة في االعتبار ووفقًا لقواعد 
وأنظم��ة الهيئة. وتعط��ى األولوية للش��كاوى التي 
تدع��ي حدوث خط��أ أو إهمال ينطوي عل��ى الوفاة أو 
ضرر جس��يم وتلك التي تش��كل تهديدًا مباشرًا على 

الصحة أو السالمة العامة.
وأعربت الهيئة الوطنية بخالص التعازي والمواس��اة 
ألس��رة المتوفاة، س��ائلة المولى عز وجل أن يتغمد 
روح الفقيدة بواس��ع رحمت��ه، ويلهم أهله��ا وذويها 

الصبر والسلوان.

 محمد بن عبداهلل: اعتماد مراكز الرعاية األولية 
كأول منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
باعتماد مراكز الرعاية الصحية األولية كأول 
منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني، 
الفتًا إلى أن ذل��ك يعتبر من اإلنجازات التي 
تضاف إل��ى رصيد إنج��ازات مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية، باكتم��ال مرحلة االعتماد 
الوطن��ي لدى هيئة تنظي��م المهن الصحية 
بعد ترخيصها لجميع مراكز الرعاية الصحية 
األولية، واجتياز الزيارات التفقدية للمنشآت 

الصحية في أواخر 2021.
والتوجيه��ات  المتواص��ل  الدع��م  وثم��ن 
الس��ديدة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

بما يص��ب في تطوي��ر منظوم��ة الخدمات 
الصحية.

 وأض��اف أن ه��ذا االعتم��اد الصح��ي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية يصل لسلس��له من 
المراحل التقييمية الشاملة والمتكاملة التي 
تق��وم بها جه��ة محايدة ومس��تقلة لتحديد 
م��دى الت��زام المؤسس��ة الصحي��ة بمعايير 
الجودة وسالمة المرضى، ويأتي اعتماد مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية ضمن إط��ار التزام 
جميع المنشآت الصحية الحكومية في المملكة 
بالم��ادة الرابعة من الق��رار رقم )48( الصادر 
ف��ي الع��ام 2018 وال��ذي ينص عل��ى ضرورة 
تحقي��ق ذلك، مش��يرا إل��ى أن ه��ذا النوع من 
التع��اون بين كل من مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة والهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والتراخيص الصحية يهدف إلى التزام المراكز 
الصحية بأعلى معايير الجودة والسالمة وهذا 

م��ا يكفل الصح��ة للجميع بمأموني��ة وجودة 
تتماشى مع أفضل المعايير.

 وبين بأن مملك��ة البحرين اتخذت خطوات 
رائ��دة وما زالت ماضية في مس��يرة العطاء 
والتط��ور واالزده��ار ف��ي القط��اع الصح��ي 
والنم��اذج  األمثل��ة  أروع  أن جس��دت  بع��د 
التي يحت��ذى بها في الفت��رة الماضية عبر 
خطواتها المتقدمة في التعاطي والتعامل 
م��ع مختلف القضاي��ا الطبية والتي تجس��د 
الرؤى في وضع المواطن والمقيم على رأس 

األولويات في القطاع الطبي.
 من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة، إن الزيارات التفقدية لجميع 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، تمت من 
قب��ل فريق متمرس لتقييم أقس��ام المراكز 
الصحي��ة كاف��ة، وف��ق اش��تراطات عالمية 

معتم��دة يج��ب توافره��ا في المؤسس��ات 
الصحي��ة، تهدف لتقيي��م الخدمات الصحية 
ف��ي جمي��ع المرافق، لضمان المس��اواة في 
ه��ذه الخدمات، وضمان أعل��ى أداء وضمان 
االمتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسالمة 
المرضى، واألداء السريري، ومكافحة العدوى، 
وإدارة األدوية، واس��تمرارية الرعاية، وإدارة 

المخاطر وغيرها من المعايير الفنية.
 وبدوره��ا أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية 
لول��وة ش��ويطر أن االعتم��اد الوطن��ي جاء 
لمراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة للم��رة 
األول��ى، ليضاف إلى س��جل المراكز الصحية 
الت��ي حصلت عل��ى االعتم��اد الكندي لثالث 
دورات عل��ى التوالي كان آخره��ا في 2018 
حي��ث تم اعتم��اد مراك��ز الرعاي��ة الصحية 

األولية باالعتماد الماسي.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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تسهيل وصول الخدمات اإلسكانية المتاحة والعروض المقدمة للمواطنين

 مجلس الوزراء: ضمان إجراء االنتخابات 
النيابية في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة

عب��داهلل  ب��ن  خال��د  الش��يخ   ت��رأس 
آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير البنية التحتية، بقصر القضيبية 
أم��س االجتماع االعتيادي األس��بوعي 

لمجلس الوزراء.
وف��ي بداي��ة االجتماع، رف��ع المجلس 
إل��ى  والتبري��كات  التهان��ي  أص��دق 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بمناس��بة نج��اح 
الزي��ارة الرس��مية التاريخية لقداس��ة 
الباب��ا فرنس��يس بابا الفاتي��كان إلى 
مملكة البحرين تلبي��ة لدعوة كريمة 
م��ن جاللت��ه، وأك��د المجل��س عل��ى 
أهمي��ة الكلم��ة التي وجهه��ا جاللة 
الملك المعظم خالل استقبال جاللته 
لقداس��ة باب��ا الفاتي��كان والتي أكد 
فيها أن مملكة البحرين أرض حاضنة 
للتعايش المشترك بين أتباع الديانات 
المختلف��ة بم��ا يع��زز م��ن تقدمه��ا 
الحضاري، معربًا المجلس عن االعتزاز 
بالزيارة الرس��مية التاريخية التي قام 
به��ا قداس��ة باب��ا الفاتي��كان وزيارة 
فضيل��ة اإلم��ام األكبر الدكت��ور أحمد 
الطيب ش��يخ األزهر الش��ريف لمملكة 
البحري��ن بدع��وة م��ن جالل��ة الملك 
المعظم ولقاء جاللته المثمر معهما، 
مشيدًا بالخطابات التي ألقياها والتي 
عكس��ت اهتمامهم��ا وحرصهما على 
ترسيخ  قيم األخوة اإلنسانية والسالم 

والتعايش السلمي.
بعده��ا أش��اد المجل��س بمخرج��ات 
»الش��رق  للح��وار  البحري��ن  ملتق��ى 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني« 
ف��ي دورته األول��ى ال��ذي أقيم تحت 
رعاي��ة جاللة المل��ك المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، مؤك��دًا أهمي��ة جائ��زة 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
الس��لمي الت��ي ت��م إطالقه��ا خ��الل 
الملتقى والتي تعكس جهود مملكة 
البحرين في نشر السالم والحوار بين 
مختلف الثقافات، مشيدًا بالمضامين 
السامية للكلمة التي وجهها جاللته 
في ختام الملتق��ى والتي أكدت على 
أهمية مخرجات الملتقى كدليل على 
تقوي��ة مس��يرة األخ��وة اإلنس��انية، 
بنتائ��ج  كذل��ك  المجل��س  منوه��ًا 
اجتم��اع مجل��س حكماء المس��لمين 
الس��ادس عش��ر الذي أقيم برئاس��ة 
قداس��ة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ 
األزهر الش��ريف رئيس مجلس حكماء 

المسلمين.
بع��د ذلك وج��ه مجلس ال��وزراء تحية 
شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية 

ووزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف ووزارة ش��ؤون اإلعالم وكافة 
األجهزة الحكومي��ة والفرق التطوعية 
عل��ى م��ا بذلته من جه��ود كبيرة في 
إنج��اح زيارة قداس��ة باب��ا الفاتيكان 
تلبية لدع��وة جاللة المل��ك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وم��ا صاحبها من 
فعالي��ات كب��رى، مؤك��دًا أن حس��ن 
التنظيم للزيارة والفعاليات المصاحبة 
له��ا يعك��س جه��ود أبن��اء البحري��ن 

وتميزهم في كل مجال.
بعده��ا أك��د المجل��س عل��ى أهمية 
الكلم��ة الت��ي وجهها جالل��ة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورعاه إلى القمة 
العربية في دورتها الحادية والثالثين 
الجمهوري��ة  اس��تضافتها  الت��ي 
الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، 
والتي ألقاها س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليف��ة الممث��ل الخ��اص 
لجالل��ة الملك المعظ��م لدى ترؤس 
سموه وفد مملكة البحرين المشارك 
في أعمال القمة العربية، منوها بمًا 
أكدت عليه الكلمة السامية من أهمية 
التنس��يق والتعاون العرب��ي الثنائي 
والجماعي لمواجهة التحديات، منوهًا 
المجل��س بنتائ��ج القم��ة وأهميتها 
عل��ى صعيد تعزي��ز العم��ل العربي 
المش��ترك. بع��د ذلك أك��د المجلس 
ح��رص الحكومة عل��ى مواصلة تبني 
المب��ادرات الت��ي تعزز الش��راكة مع 
القطاع الخاص، منوها بنتائج فعالية 
الش��راكة مع القط��اع الخ��اص التي 
أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل  وأناب س��موه لحضورها 
نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء ووزير 
البني��ة التحتية، كما أش��اد المجلس 
اإلس��كانية  التموي��الت  بمع��رض 
وال��ذي يه��دف لتعري��ف المواطنين 

والتموي��الت  العقاري��ة  بالف��رص 
اإلس��كانية المقدم��ة بالتع��اون مع 
القط��اع الخ��اص، ووج��ه المجل��س 
إل��ى مواصلة مث��ل ه��ذه الفعاليات 
التي تس��هل على المواطنين عملية 
الوص��ول إل��ى الخدم��ات اإلس��كانية 
المقدمة، مؤكدًا  والعروض  المتاحة 
الخ��اص  القط��اع  م��ع  الش��راكة  أن 
ستش��هد تنامي��ًا خاصة ف��ي ظل ما 
تتيحه خطة التعافي االقتصادي من 
فرص نوعية ومش��اريع تنموية كبرى 
ترتكز في مجمله��ا على التعاون مع 
القط��اع الخ��اص. ثم تاب��ع المجلس 
واألجه��زة  ال��وزارات  اس��تعدادات 
النيابي��ة  لالنتخاب��ات  الحكومي��ة 
والبلدية المقرر إقامتها يوم الس��بت 
12 نوفمب��ر 2022، موجها المجلس 
ف��ي ه��ذا الص��دد لمواصل��ة العمل 
من أج��ل توفير كاف��ة العناصر التي 
تضم��ن إج��راء االنتخاب��ات النيابية 
في أجواء تكفل الش��فافية والنزاهة، 
مشيدا بجهود وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف في هذا الجانب، 
مؤك��دًا أن االس��تحقاق النيابي يأتي 
الديمقراطي��ة  للمس��يرة  اس��تكماال 
الداعمة للمس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة جالل��ة الملك المعظم حفظه 

اهلل ورعاه.   
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرة التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بشأن مذكرة 
تفاه��م بين هيئة تنظي��م االتصاالت 
في مملكة البحرين وهيئة االتصاالت 
الفيدرالي��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة 

األمريكية.
بعده��ا اس��تعرض المجل��س مذكرة 
وزير التربية والتعليم بشأن المشاريع 
ذات األولوي��ة في الوزارة بما يتس��ق 
م��ع اإلطار الموحد للبرام��ج الحكومية 
ذات األولوية. كما استعرض المجلس 
مذك��رة وزي��ر العمل بش��أن مبادرات 
الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات لدمج 
الخريجي��ن الج��دد في س��وق العمل، 
فيما اس��تعرض المجلس مذكرة وزير 
المواصالت واالتصاالت بشأن مبادرات 
تطوير خدمات االتصاالت. واستعرض 
المجلس كذلك مذكرة وزير األش��غال 
حول المشاريع االس��تراتيجية للوزارة.

بعده��ا أخذ المجلس علم��ًا من خالل 
التقري��ر المرف��وع من وزي��رة الصحة 
بشأن إعالن منظمة الصحة العالمية 
اس��تمرار تخلص البحرين من الحصبة 

والحصبة األلمانية المتوطنة.

 »المهن الصحية« تحقق في شكوى 
وفاة سيدة وجنينها أثناء عملية الوالدة

قال��ت الرئيس��ة التنفيذية للهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكت��ورة مريم عذبي 
الجالهمة إّن الهيئة باش��رت تحقيقًا شاماًل وموسعًا 
بش��أن حالة وفاة س��يدة وجنينها أثناء عملية الوالدة 
في مجمع الس��لمانية الطبي، مش��يرة إل��ى أنه جرى 
طل��ب المل��ف الطبي من مجم��ع الس��لمانية للوقوف 
على مس��ببات الوفاة واستيضاح وجود خطأ طبي من 

عدمه.
وأكدت الدكتورة الجالهمة أن الهيئة باشرت التحقيق 
بن��اًء على اإلخط��ار الذي وصل من مجمع الس��لمانية 
الطبي مباشرة فور وقوعها ضمن إجراءات اإلبالغ عن 

الحوادث الجس��يمة وقبل استالم الش��كوى المقدمة 
من ذوي المتوفاة والتي تس��لمتها الحقًا، حيث بدأت 

الهيئة بطلب الملف الصحي للمتوفاة.
وأشارت إلى أن التحقيق سيكون موسعًا ليشمل كافة 
المهنيي��ن الصحيي��ن الذين مرت عليه��م الحالة من 
تمريض وأطب��اء بمختلف تخصصاته��م في أمراض 
النساء والوالدة واألطفال. كما سوف تستعين الهيئة 
بعدد م��ن كبار االستش��اريين في تخص��ص أمراض 
النس��اء والوالدة من خ��ارج مجمع الس��لمانية الطبي 
لألخ��ذ بال��رأي الفني بش��أن الحالة للتحق��ق إذا كان 

هناك خطأ فني من عدمه.

وأك��دت الرئيس التنفيذي أّن هيئ��ة المهن الصحية 
تقوم بدراس��ة ش��كاوى المرض��ى ومتابع��ة ما يتم 
بش��أنها ومس��اءلة المرخص لهم تأديبي��ًا عما يقع 
منهم م��ن أخطاء مهني��ة ومخالفات ألح��كام قانون 
مزاولة المهن��ة أو ألصول ومقتضيات وآداب المهنة، 
حي��ث يخت��ص قس��م الش��كاوى الطبية ف��ي الهيئة 
بدراس��ة الش��كاوى والتكليفات القضائية المتعلقة 
باألخطاء الطبية والمس��اءلة التأديبي��ة عن األخطاء 
الطبي��ة والمخالف��ات الخاص��ة بأخالقي��ات وقان��ون 

ممارسة المهن الصحية في البحرين.
كما يقوم القس��م أيضًا بدراس��ة الح��وادث التي يتم 

إبالغ الهيئ��ة عنها من قبل مراف��ق الرعاية الصحية 
ومقدميها ويتم التعامل مع جميع الش��كاوى بأقصى 
قدر من الس��رية والمساواة في االعتبار ووفقًا لقواعد 
وأنظم��ة الهيئة. وتعط��ى األولوية للش��كاوى التي 
تدع��ي حدوث خط��أ أو إهمال ينطوي عل��ى الوفاة أو 
ضرر جس��يم وتلك التي تش��كل تهديدًا مباشرًا على 

الصحة أو السالمة العامة.
وأعربت الهيئة الوطنية بخالص التعازي والمواس��اة 
ألس��رة المتوفاة، س��ائلة المولى عز وجل أن يتغمد 
روح الفقيدة بواس��ع رحمت��ه، ويلهم أهله��ا وذويها 

الصبر والسلوان.

 محمد بن عبداهلل: اعتماد مراكز الرعاية األولية 
كأول منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
باعتماد مراكز الرعاية الصحية األولية كأول 
منظومة صحية حكومية باالعتماد الوطني، 
الفتًا إلى أن ذل��ك يعتبر من اإلنجازات التي 
تضاف إل��ى رصيد إنج��ازات مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية، باكتم��ال مرحلة االعتماد 
الوطن��ي لدى هيئة تنظي��م المهن الصحية 
بعد ترخيصها لجميع مراكز الرعاية الصحية 
األولية، واجتياز الزيارات التفقدية للمنشآت 

الصحية في أواخر 2021.
والتوجيه��ات  المتواص��ل  الدع��م  وثم��ن 
الس��ديدة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

بما يص��ب في تطوي��ر منظوم��ة الخدمات 
الصحية.

 وأض��اف أن ه��ذا االعتم��اد الصح��ي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية يصل لسلس��له من 
المراحل التقييمية الشاملة والمتكاملة التي 
تق��وم بها جه��ة محايدة ومس��تقلة لتحديد 
م��دى الت��زام المؤسس��ة الصحي��ة بمعايير 
الجودة وسالمة المرضى، ويأتي اعتماد مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية ضمن إط��ار التزام 
جميع المنشآت الصحية الحكومية في المملكة 
بالم��ادة الرابعة من الق��رار رقم )48( الصادر 
ف��ي الع��ام 2018 وال��ذي ينص عل��ى ضرورة 
تحقي��ق ذلك، مش��يرا إل��ى أن ه��ذا النوع من 
التع��اون بين كل من مراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة والهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والتراخيص الصحية يهدف إلى التزام المراكز 
الصحية بأعلى معايير الجودة والسالمة وهذا 

م��ا يكفل الصح��ة للجميع بمأموني��ة وجودة 
تتماشى مع أفضل المعايير.

 وبين بأن مملك��ة البحرين اتخذت خطوات 
رائ��دة وما زالت ماضية في مس��يرة العطاء 
والتط��ور واالزده��ار ف��ي القط��اع الصح��ي 
والنم��اذج  األمثل��ة  أروع  أن جس��دت  بع��د 
التي يحت��ذى بها في الفت��رة الماضية عبر 
خطواتها المتقدمة في التعاطي والتعامل 
م��ع مختلف القضاي��ا الطبية والتي تجس��د 
الرؤى في وضع المواطن والمقيم على رأس 

األولويات في القطاع الطبي.
 من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة، إن الزيارات التفقدية لجميع 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، تمت من 
قب��ل فريق متمرس لتقييم أقس��ام المراكز 
الصحي��ة كاف��ة، وف��ق اش��تراطات عالمية 

معتم��دة يج��ب توافره��ا في المؤسس��ات 
الصحي��ة، تهدف لتقيي��م الخدمات الصحية 
ف��ي جمي��ع المرافق، لضمان المس��اواة في 
ه��ذه الخدمات، وضمان أعل��ى أداء وضمان 
االمتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسالمة 
المرضى، واألداء السريري، ومكافحة العدوى، 
وإدارة األدوية، واس��تمرارية الرعاية، وإدارة 

المخاطر وغيرها من المعايير الفنية.
 وبدوره��ا أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية 
لول��وة ش��ويطر أن االعتم��اد الوطن��ي جاء 
لمراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة للم��رة 
األول��ى، ليضاف إلى س��جل المراكز الصحية 
الت��ي حصلت عل��ى االعتم��اد الكندي لثالث 
دورات عل��ى التوالي كان آخره��ا في 2018 
حي��ث تم اعتم��اد مراك��ز الرعاي��ة الصحية 

األولية باالعتماد الماسي.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/08/watan-20221108.pdf?1667879586
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/1036042
https://alwatannews.net/article/1036038
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر البنيــة التحتيــة الشــيخ خالد بــن عبــدهللا آل خليفــة، االجتماع االعتيــادي األســبوعي لمجلس 
الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية. وفي بداية االجتماع، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة نجاح الزيارة الرســمية التاريخيــة لبابا الفاتيكان قداســة البابا فرنســيس إلى مملكة 
البحريــن؛ تلبيــة لدعــوة كريمــة من جاللتــه، وأكد المجلس أهمية الكلمة التي وجهها جاللة الملك المعظم خالل اســتقبال جاللته لقداســة 
بابــا الفاتيــكان، والتــي أكــد فيهــا أن مملكــة البحريــن أرض حاضنة للتعايش المشــترك بيــن أتباع الديانــات المختلفة بما يعــزز من تقدمها 
الحضاري، معربا المجلس عن االعتزاز بالزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها قداسة بابا الفاتيكان وزيارة فضيلة اإلمام األكبر أحمد 
الطيب شيخ األزهر الشريف لمملكة البحرين بدعوة من جاللة الملك المعظم ولقاء جاللته المثمر معهما، مشيدا بالخطابات التي ألقياها 

والتي عكست اهتمامهما وحرصهما على ترسيخ  قيم األخوة اإلنسانية والسالم والتعايش السلمي.

بمخرجـــات  المجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
“الشـــرق  للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى 
والغرب من أجل التعايش اإلنســـاني” 
فـــي دورتـــه األولـــى الـــذي أقيم تحت 
رعايـــة جاللة الملـــك المعظـــم، مؤكدا 
أهميـــة جائـــزة الملـــك حمـــد الدوليـــة 
للحـــوار والتعايـــش الســـلمي التـــي تم 
إطالقها خـــالل الملتقى والتي تعكس 
جهود مملكة البحرين في نشر السالم 
الثقافـــات،  مختلـــف  بيـــن  والحـــوار 
مشـــيدا بالمضاميـــن الســـامية للكلمـــة 
التي وجهها جاللته في ختام الملتقى، 
مخرجـــات  أهميـــة  أكـــدت  والتـــي 
الملتقـــى كدليـــل علـــى تقوية مســـيرة 
األخـــوة اإلنســـانية، منوهـــا المجلـــس 
كذلك بنتائـــج اجتماع مجلس حكماء 
المســـلمين الســـادس عشـــر الذي أقيم 
برئاسة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة 
شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس مجلس 

حكماء المسلمين.
بعـــد ذلك وجه مجلـــس الوزراء تحية 
شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية 
ووزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
اإلعـــالم  شـــؤون  ووزارة  واألوقـــاف 
وكافـــة األجهـــزة الحكوميـــة والفـــرق 
التطوعيـــة علـــى مـــا بذلته مـــن جهود 
كبيـــرة فـــي إنجـــاح زيارة قداســـة بابا 
الفاتيـــكان تلبيـــة لدعـــوة جاللة الملك 
المعظـــم، ومـــا صاحبهـــا مـــن فعاليات 
التنظيـــم  حســـن  أن  مؤكـــدا  كبـــرى، 
لهـــا  المصاحبـــة  والفعاليـــات  للزيـــارة 
يعكس جهود أبناء البحرين وتميزهم 

في كل مجال.
بعدها أكد المجلس أهمية الكلمة التي 
وجهها جاللة الملك المعظم إلى القمة 
العربية في دورتها الحادية والثالثين 
الجمهوريـــة  اســـتضافتها  التـــي 
الشـــعبية،  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
والتي ألقاهـــا الممثل الخـــاص لجاللة 
الملك المعظم ســـمو الشيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة لدى ترؤس ســـموه 
وفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي 
أعمال القمة العربية، منوها بما أكدته 

الكلمـــة الســـامية من أهمية التنســـيق 
والتعـــاون العربي الثنائـــي والجماعي 
لمواجهـــة التحديـــات، منوها المجلس 
بنتائـــج القمـــة وأهميتهـــا علـــى صعيد 

تعزيز العمل العربي المشترك.
حـــرص  المجلـــس  أكـــد  ذلـــك  بعـــد 
تبنـــي  مواصلـــة  علـــى  الحكومـــة 
المبـــادرات التـــي تعـــزز الشـــراكة مـــع 
القطـــاع الخاص، منوها بنتائج فعالية 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص التـــي 
العهـــد رئيـــس  أقيمـــت برعايـــة ولـــي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وأناب ســـموه لحضورها نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر البنية 
التحتيـــة، كما أشـــاد المجلس بمعرض 
التمويـــالت اإلســـكانية الـــذي يهـــدف 
لتعريف المواطنيـــن بالفرص العقارية 
المقدمـــة  اإلســـكانية  والتمويـــالت 
بالتعـــاون مع القطاع الخـــاص، ووجه 
هـــذه  مثـــل  مواصلـــة  إلـــى  المجلـــس 
الفعاليات التي تسهل على المواطنين 
الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول  عمليـــة 
اإلسكانية المتاحة والعروض المقدمة، 
مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص 
ستشـــهد تناميـــا خصوصا فـــي ظل ما 
تتيحه خطـــة التعافي االقتصادي من 
فـــرص نوعيـــة ومشـــروعات تنمويـــة 
كبرى ترتكز في مجملها على التعاون 

مع القطاع الخاص.
ثم تابع المجلس استعدادات الوزارات 
لالنتخابـــات  الحكوميـــة  واألجهـــزة 
النيابيـــة والبلدية المقـــرر إقامتها يوم 
 ،2022 12 نوفمبـــر  الســـبت الموافـــق 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  المجلـــس  موجهـــا 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  العمـــل؛  لمواصلـــة 
جميـــع العناصـــر التـــي تضمـــن إجراء 
االنتخابات النيابيـــة في أجواء تكفل 
الشـــفافية والنزاهـــة، مشـــيدا بجهـــود 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقـــاف فـــي هـــذا الجانـــب، مؤكدا 
أن االستحقاق النيابي يأتي استكماال 
الداعمـــة  الديمقراطيـــة  للمســـيرة 

بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة 
جاللة الملك المعظم.

المنامة - بنا

مبادرات لدمج الخريجين الجدد في سوق العمل وتسهيل الوصول للخدمات اإلسكانية
توفير جميع العناصر لضمان إجراء االنتخابات في أجواء شفافة... مجلس الوزراء:

ــقــطــاع الــخــاص ــع ال ــشــراكــة م ــال ــرى ب ــب ــات تــنــمــويــة ك ــروع ــش ــرص نــوعــيــة وم ــاق فـ ــ إط
“الصحـــة العالميـــة” تؤكـــد اســـتمرار تخلـــص البحريـــن مـــن الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة المتوطنـــة
ــانية ــوة اإلنسـ ــيخ األخـ ــا بترسـ ــت اهتمامهمـ ــر عكسـ ــيخ األزهـ ــكان وشـ ــا الفاتيـ ــات بابـ خطابـ

نشـــرت الجريدة الرســـمية في عددها 
 2022 )2( لســـنة  قـــرار رقـــم  األخيـــر، 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عـــن  صـــادر 
الوزراء، وزير البنيـــة التحتية، رئيس 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنموية 
بـــن  والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد 
بإعـــادة تشـــكيل  عبـــدهللا آل خليفـــة 

لجنة التجديد الحضري.
ونصـــت المادة األولـــى منه على: يعاد 
الحضـــري(  )التجديـــد  لجنـــة  تشـــكيل 
برئاســـة مدير عام التســـجيل العقاري 

وعضوية كل من:
البلديـــات  شـــئون  وزارة  عـــن  ممثـــل 

والزراعة
ممثـــل عن هيئة التخطيـــط والتطوير 

العمراني
ممثـــل عـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 

واآلثار
ممثل عن وزارة الداخلية

على أال تقل درجة كل منهم عن وكيل 
وزارة مساعد

ويجـــوز للجنـــة أن تســـتعين بمن تراه 
مناسًبا من ذوي الخبرة واالختصاص 
في الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ 

المهام الموكلة إليها.
ونصت المادة الثانية على: تحدد مدة 
عمل اللجنة بثالث سنوات اعتباًرا من 

تاريخ إصدار هذا القرار.
علـــى  الثالثـــة:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
المعنييـــن – كل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ 
أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

إعــادة تشكيــل “التجديــد الحضــري” 
برئاســـة مديــر التسجيــل العقــاري

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 7 نوفمبر 2022:

تهنئة صاحب الجاللة الملك المعظم بمناسبة نجاح الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان 
إلى مملكة البحرين تلبيًة لدعوة كريمة من جاللته.

التأكيد على أهمية الكلمة التي وجهها جاللة الملك المعظم إلى القمة العربية في دورتها الحادية 
والثالثين التي استضافتها الجمهوريُة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

متابعة اســـتعدادات الوزارات واألجهزة الحكومية لالنتخابات النيابيـــة والبلدية المقرر إقامتها يوم 
السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

التنويه بنتائج فعالية الشـــراكة مع القطاع الخاص التي أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء واإلشادة بمعرض التمويالت اإلسكانية.

توجيه تحية شـــكر وتقدير لمنتســـبي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ووزارة شؤون اإلعالم وكافة األجهزة الحكومية والفرق التطوعية على ما بذلته من جهود كبيرة في 

إنجاح زيارة قداسة بابا الفاتيكان.

:

مذكـــرة تفاهم بين هيئة تنظيم االتصاالت في مملكـــة البحرين وهيئة االتصاالت الفيدرالية في 
الواليات المتحدة األمريكية.

المشـــاريع ذات األولويـــة في وزارة التربية والتعليم بما يتســـق مـــع اإلطار الموحد 
للبرامج الحكومية ذات األولوية.

مبـــادرات وزارة العمل بالتعـــاون مع الجهات ذات العالقة لدمـــج الخريجين الجدد في 
سوق العمل.

مبادرات تطوير خدمات االتصاالت.

المشاريع االستراتيجية لوزارة األشغال.

اإلشـــادة بمخرجـــات ملتقى البحرين للحوار في دورته األولى وبأهميـــة جائزة الملك حمد الدولية 
للحوار والتعايش السلمي التي تم اطالقها خالل الملتقى.

اإلعراب عن االعتزاز بالزيارة الرســـمية التاريخية التي قام بها قداســـة بابا الفاتيكان وزيارة فضيلة 
شيخ األزهر الشريف لمملكة البحرين بدعوة من جاللة الملك المعظم.

منال الشيخ

الشيخ خالد بن عبدالله

أوال: الموافقة على المذكرة التالية:
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية بشـــأن مذكـــرة تفاهـــم بين هيئـــة تنظيم 
االتصـــاالت فـــي مملكـــة البحريـــن وهيئـــة االتصـــاالت 

الفيدرالية في الواليات المتحدة األميركية.
التربيـــة  وزيـــر  مذكـــرة  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا 
والتعليم بشـــأن المشروعات ذات األولوية في الوزارة 
بما يتســـق مع اإلطار الموحـــد للبرامج الحكومية ذات 

األولوية.
كمـــا اســـتعرض المجلـــس مذكـــرة وزيـــر العمل بشـــأن 

مبـــادرات الـــوزارة بالتعاون مع الجهـــات ذات العالقة؛ 
لدمج الخريجين الجدد في سوق العمل، فيما استعرض 
المجلـــس مذكرة وزير المواصالت واالتصاالت بشـــأن 

مبادرات تطوير خدمات االتصاالت.
واستعرض المجلس كذلك مذكرة وزير األشغال بشأن 

المشروعات االستراتيجية للوزارة.
بعدها أخـــذ المجلس علما من خـــالل التقرير المرفوع 
مـــن وزيـــرة الصحـــة بشـــأن إعـــالن منظمـــة الصحـــة 
العالمية اســـتمرار تخلص مملكة البحرين من الحصبة 

والحصبة األلمانية المتوطنة.

قرارات المجلس
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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 -نهرا

التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
باشـــرت  الهيئـــة  بـــأّن  الجالهمـــة 
تحقيقـــا شـــامالً وموســـعًا بشـــأن 
وجنينهـــا  ســـيدة  وفـــاة  حالـــة 
أثنـــاء عمليـــة الوالدة فـــي مجمع 
الســـلمانية الطبـــي، مشـــيرة إلـــى 
أنـــه جـــرى طلـــب الملـــف الطبـــي 
مـــن مجمـــع الســـلمانية؛ للوقوف 
على مسببات الوفاة واستيضاح 
وجـــود خطـــأ طبـــي مـــن عدمـــه. 
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
علـــى  بنـــاًء  التحقيـــق  باشـــرت 
اإلخطـــار الـــذي وصل مـــن مجمع 
الســـلمانية الطبـــي مباشـــرة فـــور 
وقوعهـــا ضمن إجـــراءات اإلبالغ 
عـــن الحـــوادث الجســـيمة وقبـــل 
اســـتالم الشـــكوى المقدمـــة مـــن 
المتوفـــاة والتـــي تســـلمتها  ذوي 
الحقًا، حيث بـــدأت الهيئة بطلب 
الملف الصحي للمتوفاة. وأشارت 
إلى أن التحقيق ســـيكون موسعًا 
ليشـــمل كافة المهنيين الصحيين 
الذيـــن مـــرت عليهـــم الحالـــة من 
بمختلـــف  وأطبـــاء  تمريـــض 
تخصصاتهم في أمراض النســـاء 
والـــوالدة واألطفـــال. كما ســـوف 
تســـتعين الهيئـــة بعـــدد مـــن كبار 
تخصـــص  فـــي  االستشـــاريين 
مـــن  والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض 
خـــارج مجمـــع الســـلمانية الطبي 
لألخذ بالرأي الفني بشـــأن الحالة 
للتحقـــق إذا كان هنـــاك خطأ فني 

من عدمه.
وأكدت الرئيس التنفيذي أّن هيئة 
المهـــن الصحيـــة تقـــوم بدراســـة 
مـــا  المرضـــى ومتابعـــة  شـــكاوى 
يتم بشـــأنها ومســـاءلة المرخص 
لهـــم تأديبيـــًا عمـــا يقـــع منهم من 
أخطاء مهنية ومخالفات ألحكام 

قانـــون مزاولة المهنـــة أو ألصول 
ومقتضيات وآداب المهنة، حيث 
يختـــص قســـم الشـــكاوى الطبية 
الشـــكاوى  بدراســـة  الهيئـــة  فـــي 
المتعلقة  القضائيـــة  والتكليفـــات 
والمســـاءلة  الطبيـــة  باألخطـــاء 
التأديبيـــة عـــن األخطـــاء الطبية 
بأخالقيات  الخاصة  والمخالفات 
وقانون ممارســـة المهن الصحية 

في مملكة البحرين.
كمـــا يقوم القســـم أيضًا بدراســـة 
الحوادث التي يتـــم إبالغ الهيئة 
عنهـــا مـــن قبـــل مرافـــق الرعايـــة 
ويتـــم  ومقدميهـــا.  الصحيـــة 
الشـــكاوى  جميـــع  مـــع  التعامـــل 
الســـرية  مـــن  قـــدر  بأقصـــى 
والمســـاواة فـــي االعتبـــار ووفقًا 
لقواعـــد وأنظمـــة الهيئة. وتعطى 
األولويـــة للشـــكاوى التـــي تدعي 
حـــدوث خطـــأ أو إهمـــال ينطوي 
على الوفاة أو ضرر جسيم وتلك 
التي تشـــكل تهديدًا مباشرًا على 

الصحة أو السالمة العامة.
وفـــي ختـــام تصريحهـــا أعربـــت 
الهيئة الوطنيـــة بخالص التعازي 
المتوفـــاة،  ألســـرة  والمواســـاة 
سائلة المولى عز وجل أن يتغمد 
رحمتـــه،  بواســـع  الفقيـــدة  روح 
الصبـــر  وذويهـــا  أهلهـــا  ويلهـــم 

والسلوان.

“نهرا”: تحقيق موسع في وفاة 
سيدة وجنينها أثناء عملية الوالدة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمس، 
رئيـــس هيئـــة أركان الدفـــاع للقوات المســـلحة البريطانية الســـابق الجنـــرال متقاعد 
الســـير نيكـــوالس كارتـــر، بحضور رئيس األمـــن العام الفريق طارق الحســـن. ورحب 
الوزيـــر بزيارة الســـير كارتر، والتي تأتـــي في إطار التواصل وتبـــادل وجهات النظر، 
مشـــيًدا بالعالقات التاريخية التـــي تجمع البلدين الصديقيـــن والعمل على تطويرها 
بما يحقق المصالح المشـــتركة.وتم خالل اللقاء، بحث عدد من الموضوعات األمنية 

والتطورات على الساحة اإلقليمية.

تطوير التعاون األمني مع بريطانيا

بناء نموذج اقتصادي خليجي واستكمال السوق المشتركة
تكامل الجهود في األمن المائي واقتصاد الكربون الدائري ... “المالية”:

نيابًة عن وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
تـــرأس وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني للشؤون المالية يوسف حمود وفد 
مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي االجتماع 
الرابع للجنـــة الوزارية التحضيرية الدائمة 
والتنمويـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون  لهيئـــة 
بمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
الـــذي ُعقـــد أمس في مقـــر االمانـــة العامة 
فـــي الريـــاض بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، بحضـــور األمين العـــام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد من 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك فـــي 
ومـــن  والتنمـــوي،  االقتصـــادي  المجاليـــن 
ضمنهـــا تعزيـــز دور ومهام هيئة الشـــؤون 
إلـــى  باإلضافـــة  والتنمويـــة،  االقتصاديـــة 
حـــول  المســـتجدات  آخـــر  اســـتعراض 

الوحـــدة  لتحقيـــق  الهيئـــة  عمـــل  برنامـــج 
االقتصاديـــة بحلـــول العـــام 2025 وآليـــة 
تنفيذها، وحوكمة إعداد وتمويل دراسات 
العمـــل الخليجي المشـــترك فـــي المجالين 
والمســـتجدات  والتنمـــوي  االقتصـــادي 
التـــي  والمشـــاريع  بالدراســـات  المتعلقـــة 
يقـــوم مكتب هيئـــة الشـــؤون االقتصادية 

الوصـــول  بهـــدف  بمتابعتهـــا،  والتنمويـــة 
لدراسات قابلة للتطبيق وتحقق األهداف 

المرجوة.
المســـح  مخرجـــات  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
تنفيـــذ  مـــدى  قيـــاس  حـــول  اإلحصائـــي 
المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  قـــرارات 
النقاشـــية  الجلســـات  تقاريـــر  ومناقشـــة 

الستشـــراف اآلفـــاق المســـتقبلية للتكامل 
والتنمـــوي  االقتصـــادي  المجاليـــن  فـــي 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، والتـــي تناولـــت 
عـــدة موضوعات من بينهـــا، األمن المائي، 
اقتصـــاد  ونهـــج  االقتصـــادي،  والتكامـــل 
الكربون الدائري لحوكمـــة المناخ العالمية 
وضمـــان أمـــن الطاقـــة، وتحديـــات األمـــن 

الغذائي الخليجي.
األمانـــة  اســـتعراض مذكـــرة  إلـــى جانـــب 
اقتصـــادي  نمـــوذج  بنـــاء  بشـــأن  العامـــة 
خليجي تعزيًزا للتنسيق والعمل المشترك 
بين الدول األعضاء، ومتابعة استكمال ما 
تبقى من خطوات لقيام االتحاد الجمركي 
والســـوق الخليجية المشـــتركة بين الدول 
األعضاء، وسير مفاوضات التجارة الحرة 
بين مجلس التعاون والدول والمجموعات 

االقتصادية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الثالثاء 8 نوفمبر 2022 - 14 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5138

مريم الجالهمة

تفعيل العمل للسيطرة على األمراض غير السارية
مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير كفاءة الخدمات الصحية ... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، أهمية 
دعـــم البرامج والخطـــط الوقائية الرامية 
إلـــى تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع البحرينـــي 
الســـارية  غيـــر  األمـــراض  مخاطـــر  مـــن 
الفريـــق  بـــدور  منوهـــة  ومضاعفاتهـــا، 
الوطني لمكافحة األمراض المزمنة )غير 

السارية( في ذلك.
ونوهـــت الوزيـــرة بالشـــراكة الفاعلـــة بين 
مختلـــف الجهات والقطاعات المعنية في 
تحقيـــق المســـاعي واألهـــداف الصحيـــة 
المشـــتركة للمنظومة الصحية واستدامة 
خدماتها، والتي تســـعى بشـــكل أساســـي 
إلى االستثمار في أنماط الحياة الصحية 
والحفـــاظ على جودة الحيـــاة والحد من 
انتشار هذه األمراض وتداعياتها وتعزيز 
ســـبل الوقاية الممكنـــة منها بكافة الطرق 
المتاحـــة، وذلك في ســـبيل الحفاظ على 

صحة وسالمة أفراد المجتمع.
جـــاء ذلـــك خالل تـــرؤس وزيـــرة الصحة 
أعمـــال االجتماع الثانـــي للفريق الوطني 
)غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  لمكافحـــة 
الســـارية(، والـــذي عقـــد بحضـــور جميـــع 

األعضاء وعدد من المسؤولين بالوزارة.
أعمـــال  خـــالل  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 

االجتمـــاع علـــى أهميـــة مواصلـــة تنفيـــذ 
الصحيـــة  والمشـــاريع  البرامـــج  مجمـــل 
التـــي تهدف إلـــى تطوير جـــودة وكفاءة 
الخدمـــات الصحيـــة والوقائيـــة المقدمـــة 
بالقطـــاع الصحـــي عبر تنفيـــذ العديد من 
الخطط والبرامج المشتركة بين الجهات 
ذات العالقـــة خدمـــة للمجتمـــع، مشـــيرة 

إلى أهميـــة ودور القطاعـــات األخرى في 
تفعيل العمل؛ من أجل الوقاية والسيطرة 

على األمراض غير السارية.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، التصديـــق علـــى 
ومتابعـــة  الســـابق،  االجتمـــاع  محضـــر 
الفريـــق  وتوصيـــات  قـــرارات  تنفيـــذ 
الوطني لمكافحة األمراض المزمنة )غير 
الســـارية(، باإلضافة إلى بحث ومناقشة 
عدد من أبرز الموضوعات والتي جاء من 
ضمنها موضوع المشاركة باليوم العالمي 
للسكري، وعرض أهم مستجدات المسح 
واســـتعراض   ،2023 الوطنـــي  الصحـــي 
للكشـــف  الوطنيـــة  الحملـــة  مســـتجدات 
المبكـــر لســـرطان القولـــون والمســـتقيم، 
إلـــى جانب مســـتجدات القرارات بشـــأن 
الوقايـــة والكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان 

عنق الرحم.

المنامة - وزارة الصحة

طرح مناقصة عامة دولية للطاقة الشمسية في الصخير
لـ 4 مواقع لمشاريع حكومية كبرى وبقدرة إنتاجية 72 ميغاوات... الكهرباء:

ح مدير عام كفـــاءة الطاقة باإلنابة  صـــرَّ
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزارة  لـــدى 
عبدالجبار عبدالكريم أن وزارة شـــؤون 
الكهرباء والمـــاء طرحت مناقصة عامة 
دوليـــة لمشـــروع الطاقـــة الشمســـية في 
منطقـــة الصخيـــر لــــ 4 مواقـــع لمشـــاريع 
حكومية تنموية كبرى، وبقدرة إنتاجية 
ال تقـــل عـــن 72 ميغـــاوات مـــن الطاقـــة 

النظيفة.
المناقصـــة  هـــذه  طـــرح  أن  وأضـــاف 
دوليـــًا عبـــر موقـــع مجلـــس المناقصـــات 
الوطنيـــة  الجهـــود  يعـــزز  والمزايـــدات 
األمـــوال  رؤوس  اســـتقطاب  فـــي 
واالســـتثمارات العالميـــة فـــي مجـــاالت 

الطاقة المتجددة، ويوضح مدى اهتمام 
مملكـــة البحريـــن بتطبيق أعلـــى معايير 
الشـــفافية، ولـــه انعكاســـات مهمـــة على 
تحركات االستثمارات في قطاع الطاقة 
المتجددة، وأن مشروع الصخير ألنظمة 
الطاقة الشمســـية ســـيتم ربطه بالشبكة 
الوطنيـــة للكهرباء بصفة تعاقدية قائمة 
علـــى اإلنشـــاء - االمتـــالك - التشـــغيل - 
 Build, Own, Operate,( والصيانـــة 
Maintain( على مدى ٢٠ عاما، وســـيتم 
من خالله تركيب األلواح الشمسية على 
أســـطح المباني وفي مواقف السيارات، 
وكذلك ســـيتم تثبيتهـــا على األرض في 
مواقـــع أخـــرى، كما ســـيتضمن عددا من 
نقاط الشـــحن للمركبات الكهربائية التي 

سيتم توزيعها على األربع مواقع.

هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  صـــرح  بـــدوره، 
الكهربـــاء والماء للتخطيط والمشـــاريع 
إبراهيم الكعبي بأنه من ضمن المشاريع 
التنمويـــة فـــي مملكة البحرين مشـــروع 
إنشـــاء محطة مركزية للطاقة الشمسية 
بقـــدرة 100 ميغـــاوات، مشـــيرًا إلـــى أن 
المحطة ســـيتم إنشـــائها على مرحلتين 
بمناقصتيـــن مختلفتين، حيث ســـتكون 
المرحلة األولى والتي سيتم من خاللها 
إعادة تأهيل األرض التي ســـيتم إنشاء 
المشـــروع مـــن خاللهـــا، فيمـــا ستشـــمل 
المرحلـــة الثانيـــة إتمـــام اتفاقات شـــراء 
الطاقـــة، ولفـــت الكعبـــي إلـــى أن أنه تم 
طـــرح المناقصة في المرحلة األولى في 
سبتمبر من العام الجاري، منوهًا إلى أنه 
ســـيتم طرح مناقصـــة المرحلـــة الثانية 

فـــي ينايـــر مطلـــع العـــام المقبـــل ليتـــم 
تدشـــين وتشـــغيل المحطـــة فـــي يوليو 

العام 2024.
يذكـــر أن المشـــروع ســـيمتد على قطعة 
أرض بمســـاحة 2 كيلومتـــر، وحرصـــت 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء من خـــالل بنود 
المناقصـــات تضميـــن متطلبات واضحة 
للمعايير البيئية لضمان التزام المشروع 
بالمبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة ألفضـــل 
الممارســـات ممـــا يضمن ســـالمة الموقع 

وإطالة عمر المشروع. 
تصميـــم  علـــى  المشـــروع  ســـيركز  كمـــا 
وإنشـــاء منظومة الســـتخراج ومعالجة 
بمكبـــات  الخاصـــة  والتهويـــة  الغـــازات 
المعاييـــر  لمتطلبـــات  تلبيـــًة  النفايـــات 

البيئية وفًقا للمجلس األعلى للبيئة.

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

رفع وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أسمى التهاني والتبريكات إلى ملك البالد المعظم 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، على النجاح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني 
الرابع ضمن آلية االســتعراض الدوري الشــامل لمجلس حقوق اإلنســان في جنيف، وهو النجاح الذي عبر بشــكل جلي 
عن التقدم الرائد والمضطرد في تعزيز احترام حقوق اإلنســان في شــتى المجاالت والميادين، كثمرة يانعة من ثمار 
اإلصالح السياسي واالقتصادي والتنموي في عهد جاللة ملك البالد الُمعظم، وبتوجيه دائم ومستمر من الحكومة.

وأضاف أن اإلنجـــازات التي حققتها 
المملكـــة القت تفهما كبيرا من جانب 
العديـــد مـــن الوفـــود التـــي شـــاركت 
في مناقشـــات االســـتعراض الدوري 
الشـــامل، نظـــرا للمصداقيـــة الكبيـــرة 
التـــي أبدتهـــا البحريـــن فـــي تقريرها 
واألرقـــام  بالحقائـــق  والمدعمـــة 
واألفعال على أرض الواقع، منها على 
ســـبيل المثال وليـــس الحصر تطبيق 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة 

وتعديالته، والذي استفاد منه 4459 
محكوًما منذ تنفيذه في مايو 2018، 
والشـــروع في تطبيق نظام السجون 
المفتوحـــة والدور المهـــم الذي تلعبه 
الوطنـــي  االنتصـــاف  مؤسســـات 
المســـتقلة في حماية وتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي مجـــاالت عملهـــا، وهي 
المؤسســـات التـــي تتلقـــى كل الدعم 
والتعاون من جانب وزارة الداخلية، 
والتـــي تســـير بخطى ثابتـــة وحثيثة 

فـــي تطبيـــق اســـتراتيجيتها القائمة 
علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان جنبا 
إلـــى جنـــب مـــع دورهـــا الرئيـــس في 
الحفاظ على األمن وحماية مقدرات 
المجتمـــع  ســـالمة  وضمـــان  الوطـــن 
االســـتراتيجية  وهـــي  واســـتقراره، 
التـــي ُتنفـــذ علـــى أكثـــر مـــن محـــور 
بالخدمـــات  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما 
المقدمـــة للجمهـــور ولفئـــات النـــزالء 
والمحبوســـين احتياطيا، وكذلك من 

خـــالل تدريب كوادر وزارة الداخلية 
تدريبا مهنيا واحترافيا تكون مبادئ 
حقـــوق اإلنســـان جـــزءا ال يتجزأ من 
مكوناته األساســـية وذلـــك بالتعاون 
مـــع أفضـــل المؤسســـات األكاديميـــة 

والشرطية الدولية

ختـــام  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وثمـــن 
الـــذي  المتميـــز  الجهـــد  تصريحـــه، 
أدتـــه وزارة الخارجيـــة فـــي اإلعـــداد 
هـــذه  فـــي  والمشـــاركة  والتجهيـــز 
المهـــم  الحقوقـــي  الدولـــي  المحفـــل 
برئاســـة وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، وفرق عمل الوزارة المختصة 
بهذا الملف، ودورها كذلك في إعداد 
وصياغـــة وتفعيـــل الخطـــة الوطنية 
 -  2022( اإلنســـان  لحقـــوق  األولـــى 

2026( والرامية إلـــى تعزيز الحقوق 
للمواطنيـــن،  والسياســـية  المدنيـــة 
ضمن مظلة اللجنة التنســـيقية العليا 
لحقوق اإلنســـان، وبمشـــاركة العديد 
من الوزارات والمؤسســـات والهيئات 
الوطنية التي شاركت في وضع هذه 
الخطـــة وتفعليهـــا بشـــكل احترافـــي 
يعزز المكتســـبات المحققة ويطورها 
التقـــدم  مـــن  مزيـــد  نحـــو  ويدفعهـــا 

واالستدامة.

المنامة - وزارة الداخلية

نجاح كبير لوفد البحرين في مناقشة التقرير الوطني باالستعراض الشامل
وقائع مدعمة باألرقام واألفعال مثل تطبيق العقوبات البديلة... وزير الداخلية:

التقدم الرائد 
في تعزيز حقوق 

اإلنسان ثمرة 
يانعة لإلصالح

تفهم كبير 
إلنجازات البحرين 

من الوفود 
المشاركة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/513808022554.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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https://www.albiladpress.com/news/2022/5138/bahrain/782503.html
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة -نهرا

التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
باشـــرت  الهيئـــة  بـــأّن  الجالهمـــة 
تحقيقـــا شـــامالً وموســـعًا بشـــأن 
وجنينهـــا  ســـيدة  وفـــاة  حالـــة 
أثنـــاء عمليـــة الوالدة فـــي مجمع 
الســـلمانية الطبـــي، مشـــيرة إلـــى 
أنـــه جـــرى طلـــب الملـــف الطبـــي 
مـــن مجمـــع الســـلمانية؛ للوقوف 
على مسببات الوفاة واستيضاح 
وجـــود خطـــأ طبـــي مـــن عدمـــه. 
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
علـــى  بنـــاًء  التحقيـــق  باشـــرت 
اإلخطـــار الـــذي وصل مـــن مجمع 
الســـلمانية الطبـــي مباشـــرة فـــور 
وقوعهـــا ضمن إجـــراءات اإلبالغ 
عـــن الحـــوادث الجســـيمة وقبـــل 
اســـتالم الشـــكوى المقدمـــة مـــن 
المتوفـــاة والتـــي تســـلمتها  ذوي 
الحقًا، حيث بـــدأت الهيئة بطلب 
الملف الصحي للمتوفاة. وأشارت 
إلى أن التحقيق ســـيكون موسعًا 
ليشـــمل كافة المهنيين الصحيين 
الذيـــن مـــرت عليهـــم الحالـــة من 
بمختلـــف  وأطبـــاء  تمريـــض 
تخصصاتهم في أمراض النســـاء 
والـــوالدة واألطفـــال. كما ســـوف 
تســـتعين الهيئـــة بعـــدد مـــن كبار 
تخصـــص  فـــي  االستشـــاريين 
مـــن  والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض 
خـــارج مجمـــع الســـلمانية الطبي 
لألخذ بالرأي الفني بشـــأن الحالة 
للتحقـــق إذا كان هنـــاك خطأ فني 

من عدمه.
وأكدت الرئيس التنفيذي أّن هيئة 
المهـــن الصحيـــة تقـــوم بدراســـة 
مـــا  المرضـــى ومتابعـــة  شـــكاوى 
يتم بشـــأنها ومســـاءلة المرخص 
لهـــم تأديبيـــًا عمـــا يقـــع منهم من 
أخطاء مهنية ومخالفات ألحكام 

قانـــون مزاولة المهنـــة أو ألصول 
ومقتضيات وآداب المهنة، حيث 
يختـــص قســـم الشـــكاوى الطبية 
الشـــكاوى  بدراســـة  الهيئـــة  فـــي 
المتعلقة  القضائيـــة  والتكليفـــات 
والمســـاءلة  الطبيـــة  باألخطـــاء 
التأديبيـــة عـــن األخطـــاء الطبية 
بأخالقيات  الخاصة  والمخالفات 
وقانون ممارســـة المهن الصحية 

في مملكة البحرين.
كمـــا يقوم القســـم أيضًا بدراســـة 
الحوادث التي يتـــم إبالغ الهيئة 
عنهـــا مـــن قبـــل مرافـــق الرعايـــة 
ويتـــم  ومقدميهـــا.  الصحيـــة 
الشـــكاوى  جميـــع  مـــع  التعامـــل 
الســـرية  مـــن  قـــدر  بأقصـــى 
والمســـاواة فـــي االعتبـــار ووفقًا 
لقواعـــد وأنظمـــة الهيئة. وتعطى 
األولويـــة للشـــكاوى التـــي تدعي 
حـــدوث خطـــأ أو إهمـــال ينطوي 
على الوفاة أو ضرر جسيم وتلك 
التي تشـــكل تهديدًا مباشرًا على 

الصحة أو السالمة العامة.
وفـــي ختـــام تصريحهـــا أعربـــت 
الهيئة الوطنيـــة بخالص التعازي 
المتوفـــاة،  ألســـرة  والمواســـاة 
سائلة المولى عز وجل أن يتغمد 
رحمتـــه،  بواســـع  الفقيـــدة  روح 
الصبـــر  وذويهـــا  أهلهـــا  ويلهـــم 

والسلوان.

“نهرا”: تحقيق موسع في وفاة 
سيدة وجنينها أثناء عملية الوالدة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمس، 
رئيـــس هيئـــة أركان الدفـــاع للقوات المســـلحة البريطانية الســـابق الجنـــرال متقاعد 
الســـير نيكـــوالس كارتـــر، بحضور رئيس األمـــن العام الفريق طارق الحســـن. ورحب 
الوزيـــر بزيارة الســـير كارتر، والتي تأتـــي في إطار التواصل وتبـــادل وجهات النظر، 
مشـــيًدا بالعالقات التاريخية التـــي تجمع البلدين الصديقيـــن والعمل على تطويرها 
بما يحقق المصالح المشـــتركة.وتم خالل اللقاء، بحث عدد من الموضوعات األمنية 

والتطورات على الساحة اإلقليمية.

تطوير التعاون األمني مع بريطانيا

بناء نموذج اقتصادي خليجي واستكمال السوق المشتركة
تكامل الجهود في األمن المائي واقتصاد الكربون الدائري ... “المالية”:

نيابًة عن وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
تـــرأس وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني للشؤون المالية يوسف حمود وفد 
مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي االجتماع 
الرابع للجنـــة الوزارية التحضيرية الدائمة 
والتنمويـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون  لهيئـــة 
بمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
الـــذي ُعقـــد أمس في مقـــر االمانـــة العامة 
فـــي الريـــاض بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، بحضـــور األمين العـــام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد من 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك فـــي 
ومـــن  والتنمـــوي،  االقتصـــادي  المجاليـــن 
ضمنهـــا تعزيـــز دور ومهام هيئة الشـــؤون 
إلـــى  باإلضافـــة  والتنمويـــة،  االقتصاديـــة 
حـــول  المســـتجدات  آخـــر  اســـتعراض 

الوحـــدة  لتحقيـــق  الهيئـــة  عمـــل  برنامـــج 
االقتصاديـــة بحلـــول العـــام 2025 وآليـــة 
تنفيذها، وحوكمة إعداد وتمويل دراسات 
العمـــل الخليجي المشـــترك فـــي المجالين 
والمســـتجدات  والتنمـــوي  االقتصـــادي 
التـــي  والمشـــاريع  بالدراســـات  المتعلقـــة 
يقـــوم مكتب هيئـــة الشـــؤون االقتصادية 

الوصـــول  بهـــدف  بمتابعتهـــا،  والتنمويـــة 
لدراسات قابلة للتطبيق وتحقق األهداف 

المرجوة.
المســـح  مخرجـــات  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
تنفيـــذ  مـــدى  قيـــاس  حـــول  اإلحصائـــي 
المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  قـــرارات 
النقاشـــية  الجلســـات  تقاريـــر  ومناقشـــة 

الستشـــراف اآلفـــاق المســـتقبلية للتكامل 
والتنمـــوي  االقتصـــادي  المجاليـــن  فـــي 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، والتـــي تناولـــت 
عـــدة موضوعات من بينهـــا، األمن المائي، 
اقتصـــاد  ونهـــج  االقتصـــادي،  والتكامـــل 
الكربون الدائري لحوكمـــة المناخ العالمية 
وضمـــان أمـــن الطاقـــة، وتحديـــات األمـــن 

الغذائي الخليجي.
األمانـــة  اســـتعراض مذكـــرة  إلـــى جانـــب 
اقتصـــادي  نمـــوذج  بنـــاء  بشـــأن  العامـــة 
خليجي تعزيًزا للتنسيق والعمل المشترك 
بين الدول األعضاء، ومتابعة استكمال ما 
تبقى من خطوات لقيام االتحاد الجمركي 
والســـوق الخليجية المشـــتركة بين الدول 
األعضاء، وسير مفاوضات التجارة الحرة 
بين مجلس التعاون والدول والمجموعات 

االقتصادية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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مريم الجالهمة

تفعيل العمل للسيطرة على األمراض غير السارية
مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير كفاءة الخدمات الصحية ... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، أهمية 
دعـــم البرامج والخطـــط الوقائية الرامية 
إلـــى تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع البحرينـــي 
الســـارية  غيـــر  األمـــراض  مخاطـــر  مـــن 
الفريـــق  بـــدور  منوهـــة  ومضاعفاتهـــا، 
الوطني لمكافحة األمراض المزمنة )غير 

السارية( في ذلك.
ونوهـــت الوزيـــرة بالشـــراكة الفاعلـــة بين 
مختلـــف الجهات والقطاعات المعنية في 
تحقيـــق المســـاعي واألهـــداف الصحيـــة 
المشـــتركة للمنظومة الصحية واستدامة 
خدماتها، والتي تســـعى بشـــكل أساســـي 
إلى االستثمار في أنماط الحياة الصحية 
والحفـــاظ على جودة الحيـــاة والحد من 
انتشار هذه األمراض وتداعياتها وتعزيز 
ســـبل الوقاية الممكنـــة منها بكافة الطرق 
المتاحـــة، وذلك في ســـبيل الحفاظ على 

صحة وسالمة أفراد المجتمع.
جـــاء ذلـــك خالل تـــرؤس وزيـــرة الصحة 
أعمـــال االجتماع الثانـــي للفريق الوطني 
)غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  لمكافحـــة 
الســـارية(، والـــذي عقـــد بحضـــور جميـــع 

األعضاء وعدد من المسؤولين بالوزارة.
أعمـــال  خـــالل  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 

االجتمـــاع علـــى أهميـــة مواصلـــة تنفيـــذ 
الصحيـــة  والمشـــاريع  البرامـــج  مجمـــل 
التـــي تهدف إلـــى تطوير جـــودة وكفاءة 
الخدمـــات الصحيـــة والوقائيـــة المقدمـــة 
بالقطـــاع الصحـــي عبر تنفيـــذ العديد من 
الخطط والبرامج المشتركة بين الجهات 
ذات العالقـــة خدمـــة للمجتمـــع، مشـــيرة 

إلى أهميـــة ودور القطاعـــات األخرى في 
تفعيل العمل؛ من أجل الوقاية والسيطرة 

على األمراض غير السارية.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، التصديـــق علـــى 
ومتابعـــة  الســـابق،  االجتمـــاع  محضـــر 
الفريـــق  وتوصيـــات  قـــرارات  تنفيـــذ 
الوطني لمكافحة األمراض المزمنة )غير 
الســـارية(، باإلضافة إلى بحث ومناقشة 
عدد من أبرز الموضوعات والتي جاء من 
ضمنها موضوع المشاركة باليوم العالمي 
للسكري، وعرض أهم مستجدات المسح 
واســـتعراض   ،2023 الوطنـــي  الصحـــي 
للكشـــف  الوطنيـــة  الحملـــة  مســـتجدات 
المبكـــر لســـرطان القولـــون والمســـتقيم، 
إلـــى جانب مســـتجدات القرارات بشـــأن 
الوقايـــة والكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان 

عنق الرحم.

المنامة - وزارة الصحة

طرح مناقصة عامة دولية للطاقة الشمسية في الصخير
لـ 4 مواقع لمشاريع حكومية كبرى وبقدرة إنتاجية 72 ميغاوات... الكهرباء:

ح مدير عام كفـــاءة الطاقة باإلنابة  صـــرَّ
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزارة  لـــدى 
عبدالجبار عبدالكريم أن وزارة شـــؤون 
الكهرباء والمـــاء طرحت مناقصة عامة 
دوليـــة لمشـــروع الطاقـــة الشمســـية في 
منطقـــة الصخيـــر لــــ 4 مواقـــع لمشـــاريع 
حكومية تنموية كبرى، وبقدرة إنتاجية 
ال تقـــل عـــن 72 ميغـــاوات مـــن الطاقـــة 

النظيفة.
المناقصـــة  هـــذه  طـــرح  أن  وأضـــاف 
دوليـــًا عبـــر موقـــع مجلـــس المناقصـــات 
الوطنيـــة  الجهـــود  يعـــزز  والمزايـــدات 
األمـــوال  رؤوس  اســـتقطاب  فـــي 
واالســـتثمارات العالميـــة فـــي مجـــاالت 

الطاقة المتجددة، ويوضح مدى اهتمام 
مملكـــة البحريـــن بتطبيق أعلـــى معايير 
الشـــفافية، ولـــه انعكاســـات مهمـــة على 
تحركات االستثمارات في قطاع الطاقة 
المتجددة، وأن مشروع الصخير ألنظمة 
الطاقة الشمســـية ســـيتم ربطه بالشبكة 
الوطنيـــة للكهرباء بصفة تعاقدية قائمة 
علـــى اإلنشـــاء - االمتـــالك - التشـــغيل - 
 Build, Own, Operate,( والصيانـــة 
Maintain( على مدى ٢٠ عاما، وســـيتم 
من خالله تركيب األلواح الشمسية على 
أســـطح المباني وفي مواقف السيارات، 
وكذلك ســـيتم تثبيتهـــا على األرض في 
مواقـــع أخـــرى، كما ســـيتضمن عددا من 
نقاط الشـــحن للمركبات الكهربائية التي 

سيتم توزيعها على األربع مواقع.

هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  صـــرح  بـــدوره، 
الكهربـــاء والماء للتخطيط والمشـــاريع 
إبراهيم الكعبي بأنه من ضمن المشاريع 
التنمويـــة فـــي مملكة البحرين مشـــروع 
إنشـــاء محطة مركزية للطاقة الشمسية 
بقـــدرة 100 ميغـــاوات، مشـــيرًا إلـــى أن 
المحطة ســـيتم إنشـــائها على مرحلتين 
بمناقصتيـــن مختلفتين، حيث ســـتكون 
المرحلة األولى والتي سيتم من خاللها 
إعادة تأهيل األرض التي ســـيتم إنشاء 
المشـــروع مـــن خاللهـــا، فيمـــا ستشـــمل 
المرحلـــة الثانيـــة إتمـــام اتفاقات شـــراء 
الطاقـــة، ولفـــت الكعبـــي إلـــى أن أنه تم 
طـــرح المناقصة في المرحلة األولى في 
سبتمبر من العام الجاري، منوهًا إلى أنه 
ســـيتم طرح مناقصـــة المرحلـــة الثانية 

فـــي ينايـــر مطلـــع العـــام المقبـــل ليتـــم 
تدشـــين وتشـــغيل المحطـــة فـــي يوليو 

العام 2024.
يذكـــر أن المشـــروع ســـيمتد على قطعة 
أرض بمســـاحة 2 كيلومتـــر، وحرصـــت 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء من خـــالل بنود 
المناقصـــات تضميـــن متطلبات واضحة 
للمعايير البيئية لضمان التزام المشروع 
بالمبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة ألفضـــل 
الممارســـات ممـــا يضمن ســـالمة الموقع 

وإطالة عمر المشروع. 
تصميـــم  علـــى  المشـــروع  ســـيركز  كمـــا 
وإنشـــاء منظومة الســـتخراج ومعالجة 
بمكبـــات  الخاصـــة  والتهويـــة  الغـــازات 
المعاييـــر  لمتطلبـــات  تلبيـــًة  النفايـــات 

البيئية وفًقا للمجلس األعلى للبيئة.

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

رفع وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أسمى التهاني والتبريكات إلى ملك البالد المعظم 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، على النجاح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني 
الرابع ضمن آلية االســتعراض الدوري الشــامل لمجلس حقوق اإلنســان في جنيف، وهو النجاح الذي عبر بشــكل جلي 
عن التقدم الرائد والمضطرد في تعزيز احترام حقوق اإلنســان في شــتى المجاالت والميادين، كثمرة يانعة من ثمار 
اإلصالح السياسي واالقتصادي والتنموي في عهد جاللة ملك البالد الُمعظم، وبتوجيه دائم ومستمر من الحكومة.

وأضاف أن اإلنجـــازات التي حققتها 
المملكـــة القت تفهما كبيرا من جانب 
العديـــد مـــن الوفـــود التـــي شـــاركت 
في مناقشـــات االســـتعراض الدوري 
الشـــامل، نظـــرا للمصداقيـــة الكبيـــرة 
التـــي أبدتهـــا البحريـــن فـــي تقريرها 
واألرقـــام  بالحقائـــق  والمدعمـــة 
واألفعال على أرض الواقع، منها على 
ســـبيل المثال وليـــس الحصر تطبيق 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة 

وتعديالته، والذي استفاد منه 4459 
محكوًما منذ تنفيذه في مايو 2018، 
والشـــروع في تطبيق نظام السجون 
المفتوحـــة والدور المهـــم الذي تلعبه 
الوطنـــي  االنتصـــاف  مؤسســـات 
المســـتقلة في حماية وتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي مجـــاالت عملهـــا، وهي 
المؤسســـات التـــي تتلقـــى كل الدعم 
والتعاون من جانب وزارة الداخلية، 
والتـــي تســـير بخطى ثابتـــة وحثيثة 

فـــي تطبيـــق اســـتراتيجيتها القائمة 
علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان جنبا 
إلـــى جنـــب مـــع دورهـــا الرئيـــس في 
الحفاظ على األمن وحماية مقدرات 
المجتمـــع  ســـالمة  وضمـــان  الوطـــن 
االســـتراتيجية  وهـــي  واســـتقراره، 
التـــي ُتنفـــذ علـــى أكثـــر مـــن محـــور 
بالخدمـــات  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما 
المقدمـــة للجمهـــور ولفئـــات النـــزالء 
والمحبوســـين احتياطيا، وكذلك من 

خـــالل تدريب كوادر وزارة الداخلية 
تدريبا مهنيا واحترافيا تكون مبادئ 
حقـــوق اإلنســـان جـــزءا ال يتجزأ من 
مكوناته األساســـية وذلـــك بالتعاون 
مـــع أفضـــل المؤسســـات األكاديميـــة 

والشرطية الدولية

ختـــام  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وثمـــن 
الـــذي  المتميـــز  الجهـــد  تصريحـــه، 
أدتـــه وزارة الخارجيـــة فـــي اإلعـــداد 
هـــذه  فـــي  والمشـــاركة  والتجهيـــز 
المهـــم  الحقوقـــي  الدولـــي  المحفـــل 
برئاســـة وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، وفرق عمل الوزارة المختصة 
بهذا الملف، ودورها كذلك في إعداد 
وصياغـــة وتفعيـــل الخطـــة الوطنية 
 -  2022( اإلنســـان  لحقـــوق  األولـــى 

2026( والرامية إلـــى تعزيز الحقوق 
للمواطنيـــن،  والسياســـية  المدنيـــة 
ضمن مظلة اللجنة التنســـيقية العليا 
لحقوق اإلنســـان، وبمشـــاركة العديد 
من الوزارات والمؤسســـات والهيئات 
الوطنية التي شاركت في وضع هذه 
الخطـــة وتفعليهـــا بشـــكل احترافـــي 
يعزز المكتســـبات المحققة ويطورها 
التقـــدم  مـــن  مزيـــد  نحـــو  ويدفعهـــا 

واالستدامة.

المنامة - وزارة الداخلية

نجاح كبير لوفد البحرين في مناقشة التقرير الوطني باالستعراض الشامل
وقائع مدعمة باألرقام واألفعال مثل تطبيق العقوبات البديلة... وزير الداخلية:

التقدم الرائد 
في تعزيز حقوق 

اإلنسان ثمرة 
يانعة لإلصالح

تفهم كبير 
إلنجازات البحرين 

من الوفود 
المشاركة

المنامة - بنا

للعبـــادة  البهائـــي  المركـــز  نظـــم 
لقـــاء ضـــم جمعـــًا مـــن مختلـــف 
األديان بمناســـبة زيـــارة الممّثل 
الرئيســـي لــــ “الجامعـــة البهائيـــة 
العالميـــة” فـــي األمـــم المتحـــدة  
بانـــي دوغال، التي شـــاركت في 
ملتقـــى البحرين “حوار الشـــرق 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب 

اإلنساني”. 
الكلمـــة  الهـــادي  حنـــان  وألقـــت 
االفتتاحية بالنيابة عن المحفل 
للبهائييـــن  المركـــزي  الروحانـــي 
في مملكة البحرين، رحبت فيها 
بدوغـــال وتحدثـــت عـــن التنوع 

والتعايش في مملكة البحرين.
ومـــن ثـــم ألقـــت دوغـــال، كلمـــة 
عبرت مـــن خاللها عـــن تقديرها 
للجهود الكبيرة لمملكة البحرين 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  بقيـــادة 

صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، لدعـــم حوار 
والوحـــدة  الدينـــي  التعايـــش 
والتعـــاون بين الشـــعوب، حيث 
إنها اعتبرت هذا الحوار جوهريا 

لتقدم وازدهار العالم أجمع.
يشـــار إلى أن “الجامعـــة البهائّية 
العالمّيـــة” تم تســـجيلها كمنّظمة 
منظمـــة  فـــي  حكومّيـــة  غيـــر 
عـــام  منـــذ  المّتحـــدة  األمـــم 
١٩٤٨، وتتمّتـــع حالًيـــا بالصفـــة 
المجلـــس  فـــي  االستشـــارّية 
ECO�  االقتصادي واإلجتماعي
SOC، ومنّظمة األمـــم المّتحدة 
باإلضافـــة   ،UNICEF للطفولـــة 
إلـــى صفة اعتمادّيـــة مع برنامج 
 ،UNEP األمـــم المتحـــدة للبيئـــة
ودائـــرة المعلومـــات العاّمـــة في 

األمم المّتحدة.

باني دوغال تشيد بجهود البحرين في دعم التعايش

المنامة - مجلس التعليم العالي

التقت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفة، نائب المدير العام للشـــؤون 
وزارة  لـــدى  واألمنيـــة  السياســـية 
والمديـــر  اإليطاليـــة  الخارجيـــة 
األبيـــض  البحـــر  لمنطقـــة  المركـــزي 
األوســـط،  والشـــرق  المتوســـط 
خـــالل  وذلـــك  كونتـــي،  ألفريـــدو 
زيارتها الرسمية لجمهورية إيطاليا.

اللقـــاء، اســـتعراض  وجـــرى خـــالل 
بيـــن  القائمـــة  التعـــاون  عالقـــات 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إيطاليـــا الصديقة، وما تشـــهده من 
تقـــدٍم ونمـــاء فـــي شـــتى المجاالت 
بمجـــاالت  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
الثقافـــة والتعليـــم العالـــي، منوهـــة 
بأهميـــة الدفع بتلـــك العالقات نحو 
آفاٍق أكثـــر تطورًا ونمـــوًا بما يصب 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات واألهداف 

المشتركة.

الدفع بالعالقات التعليمية مع إيطاليا نحو آفاق أشمل

حملة تفتيشية بالتعاون مع “الجوازات” و“شرطة العاصمة”
إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين... سوق العمل:

نظمـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
محافظـــة  فـــي  تفتيشـــية  حملـــة 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  العاصمـــة 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
بـــوزارة الداخليـــة، ومديرية شـــرطة 
المحافظة العاصمة، شملت عددًا من 
المحـــالت التجاريـــة ومواقـــع العمل 
ومواقع تجمع العمالة، بهدف التحقق 
من االلتزام بالقوانين واالشتراطات 

النافذة في مملكة البحرين. 
وقد أســـفرت الحملة التفتيشـــية عن 
رصـــد عـــدد مـــن مخالفـــات أصحاب 
تتعلـــق  التـــي  والعمالـــة  األعمـــال 
بشـــروط تصريح العمل واإلقامة في 
البحريـــن، وجـــاٍر اتخـــاذ اإلجـــراءات 

القانونية بحقهم. 
وأكدت هيئة تنظيم ســـوق العمل أن 

استمرار الحمالت التفتيشية المكثفة 
المملكـــة  محافظـــات  مختلـــف  فـــي 
يهدف إلى ضمان توفير البيئة العمل 
المناسبة لجميع األطراف، بما يحفظ 
البنية األساســـية لســـوق العمل التي 
تقـــوم علـــى التنافســـية واالســـتقرار 

والعدالة. 

وجـــددت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
دعوتهـــا جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلى 
الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود  دعـــم 
للتصدي للممارســـات غيـــر القانونية 
غيـــر  والعمالـــة  العمـــل  ســـوق  فـــي 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة 
داعيـــة الجمهـــور لإلبـــالغ عـــن أيـــة 

ســـوق  بمخالفـــات  تتعلـــق  شـــكاوى 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة من 
خالل مـــلء االســـتمارة اإللكترونية 
الموقـــع  علـــى  لإلبـــالغ  المخصصـــة 
الرســـمي للهيئـــة www.lmra.bh أو 
االتصـــال على مركـــز اتصـــال الهيئة 

.17506055

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

“العهد الزاهر” تتأهل للمنافسات النهائية لنيل لقب المدرسة المتميزة
من بين 92 ألف مدرسة في الوطن العربي ضمن تحدي القراءة

اســـتقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، مديرة مدرســـة العهد الزاهر 
الثانويـــة للبنات نور الســـبيعي، حيث 
توجـــه الوزيـــر بالتهنئـــة إلـــى مديـــرة 
المدرسة وعضوات الهيئتين اإلدارية 
وأوليـــاء  والطالبـــات  والتعليميـــة 
أمورهن، بمناســـبة تأهل المدرسة إلى 
المنافســـات النهائيـــة للحصـــول علـــى 
لقب )المدرســـة المتميزة( في النسخة 
السادســـة من تحدي القـــراءة العربي، 
الـــذي ينـــدرج تحـــت مظلـــة مؤسســـة 
مبـــادرات محمـــد بن راشـــد آل مكتوم 
 )92583( بيـــن  مـــن  وذلـــك  العالميـــة، 

مدرسة من العالم العربي.
وأكـــد الوزيـــر أن هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي 
تشـــهدها  التـــي  اإلنجـــازات  ضمـــن 
المســـيرة التعليميـــة في العهـــد الزاهر 
لملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبمتابعـــة مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، مشـــيرًا إلـــى حـــرص الـــوزارة 
والطالبـــات  الطـــالب  تشـــجيع  علـــى 
على القراءة، من خـــالل توفير مراكز 
مصـــادر التعلـــم بالمـــدارس، والتي تم 
تزويدهـــا بالكتـــب والمراجـــع وأجهزة 
الحاسب اآللي، وإنشاء مراكز مصادر 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  المعرفـــة 
وتزويدهـــا بأحـــدث األجهـــزة الرقمية 
وأهـــم اإلصدارات في شـــتى مجاالت 
العلـــم والمعرفـــة، إلـــى جانـــب تنفيـــذ 
العديد من األنشطة التربوية المحفزة 

علـــى القـــراءة، متمنيـــًا للقائميـــن على 
المدرسة التوفيق والنجاح.

الجهـــود  المدرســـة  مديـــرة  وبّينـــت 
التـــي بذلتهـــا المدرســـة لخـــوض غمار 
هـــذه المســـابقة، والتي شـــاركت فيها 
حيـــث   ،%  100 بنســـبة  طالباتهـــا 
المدرســـة  أقســـام  جميـــع  شـــاركت 
بمشـــاريع تربوية تحّفـــر على القراءة، 
مثـــل )وهـــج القـــراءة( و)نـــادي الضاد( 
و)مقهى القـــراءة( و)إبداع ذو حكاية( 
و)معـــرض الكتـــاب( و)أوليـــاء األمـــور 
كتـــاب(  )إنتـــاج  ومســـابقة  يقـــرأون( 

ونشـــاط )قراءة عبر األثير( ومســـابقة 
)المكتبـــة البيئية(، إلى جانب االهتمام 
مـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات  بـــذوي 
خالل قيـــام الطالبات بالقراءة إلحدى 
زميالتهن المكفوفات، حيث ســـاهمت 
تلـــك األنشـــطة المتنوعـــة فـــي ارتفاع 
مستوى التحصيل الدراسي للطالبات 

في مادة اللغة العربية.
يذكـــر أنـــه قـــد تـــم اإلعـــالن عـــن فتح 
باب التصويـــت اإللكترونـــي للجمهور 
بلقـــب  الفائـــزة  المدرســـة  الختيـــار 
)المدرســـة المتميـــزة( مـــن بيـــن ثـــالث 
مدارس تأهلـــت إلى المرحلة النهائية، 
حيـــث تحصـــل المدرســـة الفائزة على 
جائـــزة بقيمـــة مليون درهـــم إماراتي؛ 
لتمكينهـــا مـــن االســـتمرار فـــي جهـــود 
ترســـيخ ثقافـــة القـــراءة والتحصيـــل 
العلمي والمعرفي لدى طلبتها، ويمكن 
الرابـــط  علـــى  التصويـــت  للجمهـــور 
https://vote.arabreadingchal�

/lenge.com

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - مجلس التعليم العالي

التقت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفـــة، نائب المدير العام للشـــئون 
الدبلوماســـية والثقافيـــة لدى وزارة 
الخارجية اإليطالية، اليساندرو دي 
بيديز، وذلك خالل زيارتها الرسمية 

لجمهورية إيطاليا.
وخالل اللقاء، تناول الطرفان عددا 

حيـــث  المشـــتركة،  المواضيـــع  مـــن 
أشارت الشـــيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج إلـــى عمق العالقـــات الثنائية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
إيطاليـــا والروابـــط المشـــتركة بيـــن 
البلديـــن الصديقين، وحرصهما على 
وتنميتـــه  الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز 
فـــي مختلـــف المجاالت كالسياســـة 
واالقتصـــاد والثقافـــة والتعليم، بما 

يواكب التطورات المستجدة.

تعزيز التعاون الثنائي مع إيطاليا بمختلف المجاالت

مساع لزيادة توظيف البحرينيين في القطاع المصرفي
مشيدا بدعم “ستاندرد تشارترد” لجهود الوزارة... وكيل العمل:

العمـــل  وزارة  جهـــود  إطـــار  فـــي 
مجـــال  فـــي  التعـــاون  لتعزيـــز 
القطـــاع  بمنشـــآت  التوظيـــف 
وزارة  وكيـــل  التقـــى  الخـــاص، 
العمـــل، ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة، في 
روث  بالـــوزارة،  ســـموه  مكتـــب 
سيمويمبا، رئيس الموارد البشرية 
في بنك ستاندرد تشارترد، وحمد 
بو جيري، رئيس قســـم الحسابات 
المصرفيـــة  والخدمـــات  الخاصـــة 

اإلسالمية.
وأكـــد ســـمو وكيـــل وزارة العمـــل 
ســـعي الوزارة المســـتمر الى زيادة 
توظيف المواطنين في القطاعات 
واســـتثمار  الجاذبـــة  الحيويـــة 

فرص التدريـــب والتوظيف فيها، 
وفـــي مقدمتها القطـــاع المصرفي 
والمالي، مشـــيدًا في هذا الســـياق 
تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  بدعـــم 
لجهـــود الـــوزارة فـــي هـــذا اإلطار، 

الشـــراكة  بأهمية تعزيـــز  منوهـــًا 
مـــع البنـــك لتوظيـــف المزيـــد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمـــل مـــن خـــالل 
المبـــادرات التي تطلقهـــا وتنفذها 
التدريـــب  مجالـــي  فـــي  الـــوزارة 

والتوظيـــف، بما في ذلـــك برنامج 
التدريب على رأس العمل “فرص”.
ســـيمويمبا  رحبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
فـــي  العمـــل  بالشـــراكة مـــع وزارة 
وأبـــدت  المذكـــورة،  المجـــاالت 
االســـتعداد لعرض عدد من فرص 
بالبنـــك،  والتوظيـــف  التدريـــب 
بنـــك  إدارة  اهتمـــام  إلـــى  الفتـــة 
ستاندرد تشـــارترد- فرع البحرين 
باســـتقطاب الكفـــاءات البحرينية 
وتعزيـــز بيئة العمل لديـــه، منوهة 
فـــي هـــذا الخصـــوص بالحصـــول 
علـــى جائزة أفضل الفـــروع كبيئة 
 The Great عمل مـــن قبل شـــركة
Place to Work بدولـــة اإلمـــارات 

العربية المتحدة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

سمو وكيل وزارة العمل ملتقيا رئيس الموارد البشرية في ستاندرد تشارترد بنك
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار تنفيـــذ القانون، ونتيجة 
لما رصدته اإلدارة من مالحظات، 
تلفـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور أنها 
ســـتتخذ إجـــراءات مشـــددة فـــي 
حـــق المخالفيـــن لقواعـــد المـــرور 
مـــن  العـــام  الطريـــق  واســـتخدام 
والدراجـــات  المركبـــات  ســـواق 
الخاصـــة بخدمـــة التوصيل فضالً 

عن توقيف المركبة لمدة شهر.
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وتؤكـــد 
أنهـــا ســـتزيد مـــن المراقبة وضبط 
المخالفات التي تسببها هذه الفئة 
من السواق والتي تشكل خطورة 
علـــى حيـــاة مســـتخدمي الطريق، 
وتربـــك الحركـــة المرورية بســـبب 
عـــدم االلتـــزام بالمســـار والتخطي 
الخاطـــئ بيـــن المركبـــات أو علـــى 

وتجـــاوز  الطـــوارئ،  مســـارات 
أو  للطريـــق  المقـــررة  الســـرعة 
واســـتخدام  الضوئيـــة،  اإلشـــارة 
عبـــر  المـــرور  أو  الشـــارع  أرصفـــة 
خطـــوط المشـــاة والســـير عكـــس 

االتجاه.
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وشـــددت 
العامليـــن  الســـواق  جميـــع  علـــى 
بضـــرورة  التوصيـــل  مجـــال  فـــي 
والقواعـــد  باألنظمـــة  االلتـــزام 
ســـالمة  علـــى  حفاظـــا  المروريـــة 
الجميع وتجنبا للعقوبة، كما تدعو 
العاملين  الشـــركات والمؤسســـات 
بضـــرورة  الســـواق  هـــؤالء  لديهـــا 
الحرص على حثهـــم على االلتزام 
المـــرور وعـــدم تعريـــض  بقواعـــد 

أنفسهم وغيرهم للخطر.

“المرور”: توقيف مركبات التوصيل المخالفة شهرا

“الجودة” تحصل على اعتراف االتحاد العالمي للتعليم الطبي
في إنجاز جديد يضاف إلنجازاتها

حازت هيئة جودة التعليم والتدريب على 
االعتـــراف الدولـــي مـــن االتحـــاد العالمـــي 
للتعليـــم الطبـــي )WFME (؛ نظيـــر جـــودة 
أدائهـــا، والتزامهـــا بالمعايير والممارســـات 
الدولية، في تقييم واعتماد برامج كليات 

الطب المطروحة في مملكة البحرين.
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة طارق 
الســـندي عـــن فخـــره واعتـــزازه بحصـــول 
ف، الـــذي  الهيئـــة علـــى االعتـــراف الُمَشـــرِّ
ا، كبيت خبرة  ا ودوليًّ ُد مكانتها إقليميًّ ُيَؤكِّ
ـــُل مملكـــة البحريـــن في مجال  ُدَولـــيٍّ ُيمثِّ
ضمان جودة التعليـــم والتدريب، وكجهة 

تقييـــم مســـتقلة ألداء مؤسســـات التعليم 
والتدريـــب فـــي المملكـــة؛ لُيضـــاَف إنجاٌز 
آخُر إلـــى إنجازاتها في مجال المراجعات 

وتقييم البرامج األكاديمية.
ـــَق  وأشـــار الســـندي إلـــى أنَّ اإلنجـــاز تحقَّ
للهيئـــة بفضل جهـــود كفاءاتهـــا الوطنية، 
التـــي عملت - ومازالت تعمل - باحترافية 
ومهنية عالية المستوى؛ لرفع اسم مملكة 

البحرين في هذا الميدان.
مـــن  االعتـــراف  علـــى  الهيئـــة  وحصلـــت 
لمـــدة  الطبـــي  للتعليـــم  العالمـــي  االتحـــاد 
10 ســـنوات، وذلـــك إلى العـــام 2032، بعد 

خضوعها لتقييم شامل لعمليات االعتماد 
األكاديمـــي التـــي تنفذهـــا لبرامـــج الطب، 
متضمنـــة معاييـــر االعتمـــاد، وسياســـاته، 
قة، وآليات اتخاذ القرار  وإجراءاتـــه الُمَطبَّ
فـــي الهيئـــة فيمـــا يتعلـــق بكليـــات الطـــب 

وبرامجها األكاديمية.
أداء  مراجعـــة  إدارة  مديـــر  ـــَدِت  وأكَّ
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
لبنـــى آل خليفة أنَّ حصـــول الهيئة على 
االعتـــراف الدولي يســـهم في تحســـين 
والتوظيـــف  والتنقـــل  التعلـــم  فـــرص 

لخريجي برامج الطب.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب
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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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والــشــؤون اإلسالمية  العدل  أكــد وزيــر 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلشراف 
الــعــام على ســالمــة االنــتــخــابــات نــواف 
المعاودة حرص اللجنة العليا النتخابات 
ومهيأ  مجهز  مقر  توفير  على   2022
كــورونــا  ومــرضــى  للمصابين  بــالــكــامــل 
“كوفيد 19 “المستجد في منطقة مركز 
من  السنابس؛  بمنطقة  المعارض  أرض 
أجل توفير الحق الدستوري للمشاركة 
في االنتخابات النيابية والبلدية، حيث 
بين  التنسيق  خالل  من  الشراكة  تمت 
العليا  واللجنة  والعدل  الصحة  وزارتي 
لتخصيص  االنتخابات  على  لإلشراف 
انــتــخــابــي  كــمــقــر  ــعــــارض”  ــمــ ــ ال “أرض 
للمصابين بفيروس كورونا في الجولة 

األولى واإلعادة.
وقال المعاودة في حديث مع الصحافة 
االقتراع  لمركز  التفقدية  الزيارة  خالل 
لمرضى  المخصص  الــعــام  االنــتــخــابــي 
بمعية  الــمــعــارض  أرض  فـــي  ــا  ــورونـ كـ

والمدير  السيد  جليلة  الصحة  وزيـــرة 
القانوني  والــرأي  التشريع  هيئة  رئيس 
نــواف  لــالنــتــخــابــات  التنفيذي  الــمــديــر 
بتخصيص  االستعانة  تــم  بأنه  حــمــزة، 
فــريــق مــن األطـــبـــاء أصــحــاب الــخــبــرة 
والمهنيين للتعامل مع المصابين بوباء 
كورونا في يوم االستحقاق االنتخابي، 
مدرب  متكامل  فريق  وجود  إلى  الفتًا 
ــع الــمــصــابــيــن  ــتــعــامــل مـ ــرق ال عــلــى طــ
مــن خـــالل االســتــقــبــال وحـــث الناخب 
الــمــصــاب إلـــى الــتــوجــه إلـــى صــنــاديــق 
الكبائن  فــي  للتصويت  الــمــحــافــظــات 
ويسر وسالسة  بكل سرية  المخصصة 

للعملية االنتخابية. 
ــى توفير طاقم  إل الــعــدل  ولــفــت وزيـــر 
طــبــي وقـــانـــونـــي مــؤهــل لــلــتــعــامــل مع 
التصويت  يــوم  فــي  المصابين  حــاالت 
وقــبــل الــمــغــادرة مــن قــاعــة االنــتــخــاب، 
اإلعــالم  لوسائل  أمــاكــن  ُخصصت  كما 
والــمــؤســســات الــصــحــافــيــة والــرقــابــيــة 

العملية  مسار  متابعة  في  ترغب  التي 
ــــشــــروط الــطــبــيــة  ــق ال ــيــة وفــ ــتــخــاب االن
المملكة  فــي  الــمــعــمــول  ــرازات  ــتــ واالحــ

تحت إشراف فريق البحرين الوطني.
الــيــوم  الــتــصــويــت  عمليات  بـــدء  وعـــن 
السفارات  في  المملكة  خــارج  الثالثاء 
والقنصليات بالخارج، قال وزير العدل 
الــبــحــريــنــي واضـــح بشأن  الــقــانــون  إن 
يمثلون  لمن  االنتخابات  آلية  تحديد 
اللجان في البعثات الدبلوماسية خارج 
ــود الــســفــراء،  الــمــمــلــكــة مــن خـــالل وجــ
العليا على سالمة  اللجنة  حيث قامت 
وزارة  مـــع  وبـــالـــتـــعـــاون  االنـــتـــخـــابـــات 
لكوادر  مكثفة  دورات  بعمل  الخارجية 
يوم  مع  للتعامل  الدبلوماسية  البعثات 
االقــتــراع فــي الــخــارج وإلنــشــاء غرفة 
عمليات للتواصل مع اللجنة التنفيذية 
أمس  منذ  أعمالها  بـــدأت  لالنتخابات 
واالستفسارات  االتــصــاالت  الستقبال 
بعد  من  األربعاء  غد  يوم  فجر  ولغاية 

الخارج  فــي  للتصويت  مقر  أول  فتح 
مقر  إغــالق  إلــى حين  الــيــابــان  بسفارة 
بالواليات  ونيويورك  واشنطن  سفارة 
عد  سيتم  حيث  األمريكية،  المتحدة 
األوراق وإرسال كشوف الناخبين بكل 
مقر  إلى  بالخارج  السفارات  من  سرية 

اللجنة العليا لالنتخابات.

32 كادرا طبيا 

جليلة  الصحة  وزيـــرة  قالت  ذلــك  إلــى 
مركز  فــي  االنتخابي  المقر  إن  السيد 
يــضــم  بــالــســنــابــس  الـــمـــعـــارض  أرض 
كـــــوادر طــبــيــة ومــمــرضــيــن وخـــدمـــات 
ــيـــادة صــحــيــة مـــع توفير  مــســانــدة وعـ
الــالزمــة  الصحية  المستلزمات  كــافــة 
الناخبين،  سالمة  لضمان  واألساسية؛ 
الناخب  إصابة  من  التأكد  يتم  بحيث 
عبر النظام اإللكتروني أو وجود شهادة 
الــنــاخــب بــوبــاء كــورونــا  تثبت إصــابــة 
المستجد، أو وجود إصابة تثبت نتيجة 

جــهــاز الــفــحــص الــســريــع أو مــن خــالل 
نتيجة المسحة األنفية.

العدد  “الــبــالد” حــول  وردًا على ســؤال 
وطبيعة  الــطــبــيــة  ــكــوادر  ــل ل ــي  اإلجــمــال
ــز االنـــتـــخـــابـــي  ــركــ ــمــ ــ ــي ال ــ مـــهـــامـــهـــم فـ
المخصص لمرضى كورونا، قالت وزيرة 
الصحة يتواجد الفريق الوطني الطبي 
في يوم االقتراع من الساعة 8 صباحًا 
ولغاية الساعة 8 مساًء، وجميع الكوادر 
الــطــبــيــة مــؤهــلــة ســــواء مــن أطــبــاء أو 
ممرضين أو حتى العاملين في خدمات 
مساندة بعدد إجمالي 32 كادرا طبيا تم 
تدريبهم وتأهيلهم؛ لضمان التعامل مع 
المصابين في سير العملية االنتخابية، 
الجولة  أيــام  في  ميسرة  تكون  بحيث 
األولى ويوم اإلعادة من الجولة الثانية 

لالنتخابات للعام الجاري.

التزام صحي

هيئة  رئيس  المستشار  قــال  ذلــك  إلــى 

ــتــشــريــع والــــــرأي الــقــانــونــي الــمــديــر  ال
التنفيذي النتخابات 2022 نواف حمزة، 
بأنه تم تخصيص مركز أرض المعارض؛ 
الوقائية  والتدابير  اإلجــراءات  لضمان 
في  االنتخابية  العملية  سير  وسالمة 
المملكة لمشاركة من كفل لهم الدستور 
الحق في التصويت، حيث ولدت فكرة 
اللجنة  ــالل  خـ مــن  الــمــركــز  تخصيص 
بمشاركة  االنتخاب  سالمة  على  العليا 
بقية األطراف من وزارة الصحة ووزارة 
العدل لتخصيص المقر االنتخابي وفق 

اإلجراءات الصحية المتبعة.
ولفت حمزة إلى أهمية االلتزام الصحي 
باللوائح الطبية المعمول بها في المملكة 
حول  الوطني  الفريق  توجيهات  وفق 
االحترازات سواء للصحافيين وممثلي 
للعملية  المراقبين  أو  اإلعـــالم  وســائــل 
أماكن  تخصيص  وسيتم  االنتخابية، 
لضمان  والمراقبين؛  للصحافة  خاصة 

سالمتهم وفق المسافة والتباعد.

غرفة عمليات لتواصل السفارات مع “تنفيذية االنتخابات”
أرض المعارض مقرا انتخابيا لمرضى “كورونا” .. وزير العدل:

وزير العدل وتصريحات للصحف جانب من الزيارة التفقدية لمقر أرض المعارض لوزير العدل ووزيرة الصحة 

أكد المترشح النيابي المستقل عن الدائرة العاشرة  
شعار   تحت  إســحــاقــي  علي  الــعــاصــمــة،  بمحافظة 
“نواصل العمل لغد أفضل” أن للنساء أهمية كبيرة 
بتغيير القرارات واالجراءات بدًءا من المنزل وهذا 

ما ينطبق على قدرة المرأة على التغيير. 
ــالل لــقــائــه الــمــفــتــوح مــســاء السبت  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
بسيدات الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، حيث 
ــمــرأة جـــزء ال يــتــجــزأ مــن هــذا  ســجــل إيــمــانــه أن ال
بمختلف  للعيان  واضحة  اسهامات  ولها  المجتمع 

المجاالت.
وأشار إلى تمكنه من الحصول على ميزانية خاصة 
بالدائرة، مؤكدًا اهتمام الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين بوزارة اإلسكان 
ــرار مشروعين  إقــ عنها  نــجــم  ــتــي  وال الــمــلــف  بــهــذا 
إسكانيين في الدائرة ذاتها لتكون الدائرة الوحيدة 
المشاريع اإلسكانية  التي حظيت بهذا الحجم من 
هم  االسكان  ولكون  التشريعي  الفصل  هذا  خالل 

يعقب التوظيف.
محاور  يتضمن  االنتخابي  برنامجه  ان  وأوضـــح 
عدة تسلط الضوء على التحديات والتطلعات التي 
تواجه المواطنين عمومًا وأهالي الدائرة خصوصًا 
ولــعــل مــن أبــرزهــا: الــمــحــور االجــتــمــاعــي، الرقابي 
يشمل  والذي  الخدماتي  االقتصادي،  والتشريعي، 

والتعليم  اإلســكــان،   العاطلين،  وملف  التوظيف 
والبنية التحتية والبيئة، الصحة ومشاريع للمتابعة 
تتمثل فــي مــشــروعــي اإلســكــان الــمــقــريــن ألهــالــي 
واستكمال  الفريج،  بيوتات  قضية  وحل  الــدائــرة، 
ومتابعة   ،77 شــارع  وتطوير  سند،  حديقة  تطوير 
األمــطــار،  مياه  تصريف  شبكة  تطوير  واستكمال 
واستكمال مشروع تطوير الساحل ومحمية أشجار 
القرم، وعمل مسار تسارعي على شارع االستقالل.

وتحقيق  مــابــدأه  لمواصلة  سعيه  اسحاقي  وأكــد 
ــي خــدمــة  ــن االنــــجــــازات الـــتـــي تــصــب فـ مـــزيـــد مـ

المواطنين وأهالي الدائرة. 
ــرز   واســتــعــرض عــبــر مــقــاطــع “فــيــديــو” مــتــفــرقــة أب
الفصل  خــالل  عمله  مسيرة  ومحطات  مداخالته 
ومنها  الــمــجــاالت  بمختلف  الــخــامــس  التشريعي 
نجمت  الــتــي  والــخــدمــيــة  االجتماعية  الــريــاضــيــة، 
عنها جملة من المكتسبات واألمور التي تصب في 

صالح أهالي الدائرة والمملكة. 
وقال ان هناك قضايا تؤرق الجميع بالمنطقة ومنها 
أهالي  طــال  ضــرره  الــذي  الفريج  بيوتات  مشروع 
كان  االسكان  وزارة  تعامل  آلية  أن  مردفًا  الدائرة، 
واصحاب  المؤقتة  الشقق  اصحاب  مع  سليم  غير 
الطلبات القديمة وانه يعمل على  تحريك ومعالجة 

هذا الملف.

موقوتة  قنبلة  العاطل  الشباب  أن  اسحاقي  وذكر 
وملف التوظيف هو الهم األول للمواطنين والنواب 
والــحــكــومــة، حــيــث بـــات ال يخلو مــنــزل مــن هــذه 
المشكلة مما يحتم احالل البحريني مكان االجنبي.

وفيما يتعلق بملف أصحاب العقود المؤقتة في عدد 
من الجهات والوزارات الحكومية، أكد إسحاقي أن 

تبناها  التي  الشائكة  الملفات  الملف واحد من  هذا 
تثبيت  نجم عن   الذي  األمر  مافيها،  بعض  وعالج 
156 موظًفا بعقود مؤقتة في وزارة شؤون اإلعالم 
و بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، معربا عن اعتقاده بأن هناك العديد 
من الوزارات التي يعمل بها  أشخاص لسنوات بعقد 
جد  وبكل  العمل  المقبلة  الفترة  في  يجب  مؤقت 

على تبيض هذه الملفات.
أكد  للمتقاعدين،  السنوية  بالزيادة  يتعلق  وفيما 
التواصل  منصات  فــي  عليه  شائعة  انتشرت  أنــه 
المواطن  ضــد  صــوت  بــأنــه  المختلفة  االجــتــمــاعــي 
رغــم  المتقاعدين  عــن  الــســنــويــة  الـــزيـــادة  إليــقــاف 
ــمــواطــن  ــع ال ــمــوضــحــة لـــوقـــوفـــه مـ تــصــريــحــاتــه ال
رجعي  بأثر  السنوية  بالزيادة  دفع  مع  والتصويت 

للعام ٢٠٢٠.
التمليك  وشقق  المؤقتة  “الشقق  إسحاقي:  وقــال 
لبرنامج  األساسية  والمحاور  الهموم  من  واحــدة 
عملي السابق، حيث اجريت تواصالتي ومتابعاتي 
المعنية إليجاد حلول مثلى للمشكالت  مع الوزارة 

التي تواجهها”.
فــوزه  حــال  وفــي  المقبلة  المرحلة  أن  إلــى  وأشـــار 
ستكون مرحلة تنفيذ وإقرار ميزانية كافية إلنهاء 
المشروعين االسكانيين وتنفيذ جملة من المشاريع 

بالدائرة.
األبــرز  أن  ذكــر  الصحة،  محور  فــي  مساعيه  وعــن 
منها يتمثل في استمرار عمل مركز أحمد علي كانو 
، وزيــادة نسبة بحرنة الوظائف  على مدار الساعة 
التمريض  القطاع الصحي وزيادة أعداد طلبة  في 
احــتــيــاجــات ســوق  الــبــحــريــن الســتــيــعــاب  بجامعة 

العمل. 
ولفت إلى أن “عاشرة العاصمة” تحولت إلى منطقة 
منطقة  كنت  أن  بعد  التنموية  بالمشاريع  واعـــدة 
والتنموية  الــخــدمــيــة  الــمــشــاريــع  مــن شــح  تــعــانــي 
بسبب نقل العديد من الموازنات لصالح تنفيذ هذه 

المشاريع.
بها  التي مرت  الظروف االستثنائية  وبين أن رغم 
المملكة إثر جائحة كورونا) كوفيد 19( إال أن عمله 
المشروعات  مــن  عــدد  تحقيق  بدليل  يتوقف  لــم 
الرياضية  والــمــالعــب  الــحــدائــق  بمافيها  التنموية 
الكبرى  الشوارع وحديقة سند  تطوير  إلى  إضافة 

والتي تعد أحد المشاريع االستراتيجية الكبيرة
ــتــم حــديــثــه مـــؤكـــدًا ســعــيــه عــلــى مــواصــلــة  واخــت
بما  يتحقق  لــم  ومــا  ماتحقق  كــل  ومتابعة  العمل 
الدائرة  وأهالي  عمومًا  المواطنين  تطلعات  يحقق 

خصوصا.
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