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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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إن جـــائـــزة عيسى  ــال ســمــوه  وقــ
ــة مـــنـــاســـبـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــان ــ ــســ ــ لـــــخـــــدمـــــة اإلنــ
ــار بــــاإلجــــال والــتــقــديــر  ــتـــذكـ لـــاسـ
الـــــروح الــكــريــمــة الـــخـــّيـــرة لــصــاحــب 
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة طّيب اهلل ثراه، مشيدًا بمبرة 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  حــمــد 
الـــبـــاد الــمــعــظــم ومــــبــــادرة جــالــتــه 
بإنشاء هذه الجائزة تخليدًا لذكراه 
وأعماله  بمواقفه  واحتفاء  العطرة 
تأسيس  في  الكبير  ودوره  اإلنسانية 
الدولة الحديثة لتبقى هذه الجائزة 
في  يسهم  لمن  وتكريم  خير  شعلة 

خدمة البشرية جمعاء.
وأضاف سموه أن هذه الجائزة، 
ــبـــرايـــر عـــام  مـــنـــذ انــطــاقــتــهــا فــــي فـ
تــؤكــد  ــع،  ــ األربــ دوراتـــهـــا  وعــبــر   2009
ــان مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــقــيــادة  ــمــ إيــ
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  حــمــد 
ــاد الـــمـــعـــظـــم بــــــروح الــتــســامــح  ــبــ الــ
على  والــحــرص  المشترك  والعيش 
االســتــكــشــاف والــتــعــريــف بــأصــحــاب 
السبق في مجاالت العمل اإلنساني 
التي  الــمــبــادئ  واقـــع  مــن  وتكريمهم 
مشيرا  الــجــائــزة،  أجلها  مــن  أنشئت 
إلى أنه من أجل ذلك عمل مجلس 
أمــــنــــاء الــــجــــائــــزة، بـــجـــهـــد وحــــرص 
ولجنة  الجائزة  أمانة  مع  متواصل 
شخصيات  مــن  الــمــؤلــفــة  التحكيم 
والــكــفــاءة  الــخــبــرة  ذوي  مــن  عالمية 
واألكــاديــمــيــة،  والــقــانــونــيــة  العلمية 
فــي الــبــحــث والــتــحــري فــيــمــا تلقته 
أمــانــة الــجــائــزة مــن أعــمــال إنسانية 
من مترشحين لنيل الجائزة الذين 
بلغ عددهم 139 مترشحًا من جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم لـــدورتـــهـــا الــخــامــســة 
2021-2022، وتم استعراض القائمة 
مترشحين  خمسة  إلى  واختصارها 
مــمــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــــروط نيل 

الجائزة.
وأشـــــار ســمــوه إلــــى أنــــه بحسب 
الــــــنــــــظــــــام األســـــــــاســـــــــي لــــلــــجــــائــــزة 
الــمــتــبــعــة قـــام مجلس  واإلجـــــــراءات 
أمــنــاء الــجــائــزة بــاســتــعــراض أعمال 
أن  قرر  الخمسة حيث  المترشحين 
يــقــوم فــريــق عــمــل مــيــدانــي بالسفر 
والتحري من منجزات المترشحين 
وبناء على ما جاء  بالجائزة،  للفوز 
بــه تــقــريــر الــفــريــق الــمــيــدانــي، وفــي 
ــتـــمـــاع والــــمــــداولــــة الــتــي  ضــــوء االجـ
عقدها مجلس أمناء الجائزة، فقد 
العيون  لطبيب  الجائزة  منح  تقرر 
النيبال  من  رويــت  سندوك  الدكتور 

تكريمًا لعمله وجهوده اإلنسانية.
بــــدوره اســتــعــرض عــلــي عــبــداهلل 
العام لجائزة عيسى  خليفة األمين 
لــخــدمــة اإلنــســانــيــة وقــائــع الــوصــول 
ــى قــــــرار مـــنـــح الـــجـــائـــزة لــطــبــيــب  ــ إلـ
سندوك  الــدكــتــور  النيبالي  الــعــيــون 
رويــــــت، فــقــد تـــقـــدم لــنــيــل الــجــائــزة 
 2022-2021 الــخــامــســة  دورتـــهـــا  فــي 
مـــائـــة وخــمــســة وأربــــعــــون مــتــرشــحــًا 
ــلـــدان الـــعـــالـــم، تمت  مـــن مــخــتــلــف بـ
المفاضلة بينهم بحسب اشتراطات 

إلــــى 139 مــتــرشــحــًا، وتــم  الـــجـــائـــزة 
األهلية  المكتملة  أعمالهم  عــرض 
ذوي  مـــــــن  ــيــــم  ــكــ تــــحــ هــــيــــئــــة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
قــارات  أعضاؤها  يمثل  االختصاص 

العالم.
الــتــحــكــيــم  لــجــنــة  أن  وأضــــــــاف 
حــــددت قــائــمــة قــصــيــرة مـــن خمسة 
مجلس  وكــلــف  محتملين،  فــائــزيــن 
ــيــــدانــــي  األمـــــــنـــــــاء فـــــريـــــق بــــحــــث مــ
الفائزين  مواقع هؤالء  إلى  بالسفر 
أعمالهم  من  للتحقق  المحتملين 
والتأكد من مطابقتها معايير الفوز 
المعتمدة. وفي ضوء نتائج األبحاث 
الـــمـــيـــدانـــيـــة قـــــرر مــجــلــس األمـــنـــاء 
الخامسة  دورتــهــا  فــي  الجائزة  منح 
الــدكــتــور  الــنــيــبــالــي  الــعــيــون  لطبيب 

سندوك رويت.
وأشـــــار إلــــى أن طــبــيــب الــعــيــون 
قد  رويت  سندوك  الدكتور  النيبالي 
اشتهر عالميًا بابتكار تلك الطريقة 
ــــرض عـــتـــامـــة  ــ ــــدة لــــعــــاج مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
العيون، كما استطاع أن يطور عدسة 
جـــديـــدة تـــــزرع داخـــــل مــقــلــة الــعــيــن 
بكثير  أرخــص  بسعر  إنتاجها  يمكن 
من مثياتها، وهذه العدسة رخيصة 
جراحة  إجــراء  على  ساعدته  الثمن 
لــعــاج إعــتــام عــدســة العين فــي أقل 
من خمس دقائق يقوم خالها بإزالة 
المياه البيضاء بدون ُغـَرز من خال 
بعدسة  واستبدالها  صغيرة  شقوق 

اصطناعية منخفضة الكلفة.
أكثر من  تمكن من عاج  ولقد 
بالعمى  مــصــاب  مــريــض   120.000

أن  دون  مجانًا  تفاديه  يمكن  الـــذي 
يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل 

مادي.
إلى  ولفت علي عبداهلل خليفة 
أن مــهــمــة فــريــق الــبــحــث الــمــيــدانــي 
في  العيون  معهد طب  بزيارة  بــدأت 
العاصمة كتامندو، وزيارة مستشفى 
خــارج  لــلــعــيــون  المجتمعي  هــيــتــودا 
المستشفيات  ومــعــايــنــة  الــعــاصــمــة، 
ــلــــقــــاء  ــيــــة الـــمـــتـــنـــقـــلـــة والــ ــيــــدانــ الــــمــ
الدكتور رويت والفريق  المباشر مع 
وممرضين  أطباء  من  معه،  العامل 
ــور الـــمـــيـــدانـــي  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــيــــن، والـ ــيــ ــنــ وفــ
في  الــعــدســات  زرع  عمليات  لمسارح 
والمتنقلة  الــثــابــتــة  الــمــســتــشــفــيــات 
الجبلية،  واألنحاء  القرى  بمختلف 
ــاء الــشــخــصــي بــالــمــرضــى  ــقــ ــتــ وااللــ
فـــي ســـاحـــات االنـــتـــظـــار الــخــارجــيــة، 
والتحدث إليهم مباشرة، الستكشاف 
طبيعة الحاالت والتعرف على ردود 

األفعال المباشرة.
ــن مــــهــــام فـــريـــق  ــ ولــــقــــد كــــــان مـ
الـــبـــحـــث الـــمـــيـــدانـــي الـــتـــعـــرف عــلــى 
توصل  التي  العدسة  كيفية تصنيع 
مادتها  اكتشاف  إلــى  رويــت  الدكتور 
الخام لتضاهي بفاعليتها العدسات 
تصنيعها  ثـــم  ــن  ومــ الــثــمــن  غــالــيــة 
محليا، فكان للفريق زيارة للمعهد 
الـــطـــبـــي الــــمــــحــــاذي لــلــمــســتــشــفــى 
وبمركز  القرنيات  ببنك  والموصل 

لتدريب الكفاءات المحلية.
ــق الـــبـــحـــث  ــريــ ــفــ ــد لــ ــ ــأكـ ــ وقـــــــد تـ

الميداني:

يرأسها  الــتــي  الــمــؤســســة  أواًل: 
ــت مــؤســســة  ــ الـــدكـــتـــور ســــنــــدوك رويــ
وليس  ربحية  خيرية مستقلة، غير 
أو  مشاركة  أي  النيبالية  للحكومة 

تأثير عليها.
ثــانــيــًا: الــمــعــهــد الــطــبــي الـــذي 
ــتــــور رويــــــت فـــريـــد مــن  ــأه الــــدكــ ــشــ أنــ
من  الثالث،  العالم  بلدان  في  نوعه 
حــيــث مــرافــق الــتــصــنــيــع الــمــتــعــددة 
بمهام  والقيام  المعدات  واستخدام 

التدريب.
االبـــتـــكـــار  عـــنـــصـــر  إن  ثــــالــــثــــًا: 
فــي عــمــل الــدكــتــور رويـــت اإلنــســانــي 
ــبـــي الـــمـــتـــعـــدد الـــجـــوانـــب هــو  والـــطـ
ــواد  ــن مـ اكـــتـــشـــاف عـــدســـة تــصــّنــع مـ
الــذي  الـــدور  نفس  تــؤدي  اقتصادية 
تقوم به العدسة المستخدمة لذات 
ابــتــداع  إلــى جــانــب  الــغــرض عالميًا 
يقلل  متميز  طبي  جراحي  أسلوب 
من المضاعفات الجانبية ويختصر 
ــت إلـــــى جـــانـــب خـــفـــض كــلــفــة  ــوقــ الــ
نفس  ويعطي  المستخدمة،  المواد 
عليها  الــمــتــعــارف  الــعــدســة  نــتــائــج 

طبيًا في العالم. 
ــور رويــــت  ــتـ ــدكـ ــــس الـ ــًا: أسـ ــ ــعـ ــ رابـ
مــصــنــعــًا مــحــلــيــًا إلنـــتـــاج الــعــدســات 
ــز هــــذا  ــجـ ــنـ ــة الــــثــــمــــن، يـ ــيــــصــ الــــرخــ
ألــف   350 مــن  أكــثــر  إنــتــاج  المصنع 
عــــدســــة كــــل عـــــام لـــمـــرضـــى عــتــامــة 
ــا يـــبـــلـــغ تــصــنــيــع  ــنـــمـ ــيـ الــــعــــيــــون. وبـ
العدسة الواحدة مائة دوالر أمريكي 
ــتـــور رويـــت  فــإنــهــا فـــي مــصــنــع الـــدكـ
فقط.  دوالرات  ثاثة  كلفتها  تبلغ 

يتم تصنيعها  التي  العدسة  أن  كما 
بمعهد الدكتور رويت تمتاز بالجودة 
الثمن  غالية  لمثياتها  المضاهية 
الــمــتــقــدم، وذلـــك  الــعــالــم  فـــي دول 
وفقًا لدراسات علمية محكمة تمت 
مــعــايــنــتــهــا واالطــــــــاع عــلــيــهــا، إلـــى 
الثمن  المنخفضة  كلفتها  جــانــب 
نــتــيــجــة لــتــطــويــر آلـــيـــات وأســالــيــب 
الـــتـــصـــنـــيـــع عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مــن 

ثاثين عامًا.
خامسًا: خال ثاثين عامًا من 
العمل الميداني الدؤوب أجرى أكثر 
جراحية  عملية  ألــف  خمسين  مــن 
لــلــعــيــن، كــعــمــل خــيــري غــيــر ربــحــي، 
أفاد به قطاعًا غير قادر على تحمل 

أي كلفة مالية.
رويت  الدكتور  بجهود  ســادســًا: 
اســتــطــاع الــمــعــهــد الــــذي أســســه أن 
يضم ثاثين طبيبًا مقيمًا إلجراء 
العيون  مــرضــى  ومعالجة  عمليات 
عشر  وستة  مستشفيين  خــال  مــن 
مــيــدانــيــًا منتشرة في  مــركــزًا طــبــيــًا 

المدن والقرى النائية بالنيبال.
بكفاءة  المعهد  ينجز  ســابــعــًا: 
عــالــيــة تـــدريـــب الــعــديــد مـــن أطــبــاء 
الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  الــعــيــون 
وجد فريق البحث الميداني بينهم 
ــن الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــاء مـ ــ ــبـ ــ أطـ
دول  ومختلف  وإفريقيا  األمريكية 

آسيا.
ثـــامـــنـــا: تـــطـــوع الـــدكـــتـــور رويـــت 
بتنظيم  الماضية  الــســنــوات  خــال 
زيارات لعدد من دول آسيا وإفريقيا 

ــداد  إلجــــــراء عــمــلــيــات لــلــعــيــون ألعــ
إلى  إضافة  المحتاجين  من  كبيرة 
تــقــديــم الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي ألطــبــاء 
ــذا الــنــوع  الـــعـــيـــون لــلــقــيــام بــمــثــل هــ

المبتكر من العمليات.
تاسعًا: يتم تحقيق االستدامة 
الــمــالــيــة لــعــمــل الــمــعــهــد مــن خــال 
ــثــــاث  نــــــظــــــام دعـــــــــم لــــلــــمــــرضــــى بــ

مستويات:
- يتلقاه الفقراء وغير القادرين 

على العاج دون أي كلفة مالية.
- فيما يتم دعم جزء من كلفة 
الــعــمــلــيــات لــلــمــحــتــاجــيــن بــحــســب 

مستوى دخلهم.
- يتم احتساب الكلفة المالية 

للعمليات كاملة على المقتدرين.
مــــا ســـهـــل الــتــغــطــيــة الــكــامــلــة 
األعــداد  وأجـــور  المعهد  لمصاريف 
الكبيرة من المساعدين والعاملين.
عـــاشـــرًا: أســهــم الــدكــتــور رويـــت، 
خـــــال عــمــلــه فــــي الـــثـــاثـــيـــن ســنــة 
ــة، بـــأســـلـــوبـــه الـــجـــراحـــي  ــيــ الــــمــــاضــ
العمى  نسبة  خفض  فــي  المبتكر، 
الـــقـــابـــل لــلــعــاج لـــحـــوالـــي الــنــصــف 
أكثر  بتدريب  قــام  كما  النيبال،  فــي 
أنــحــاء  مــن جميع  مــن 650 طــبــيــبــًا 
ــاركـــوه نـــفـــس الــــــدرب،  ــيـــشـ ــم لـ ــالـ ــعـ الـ
معركته  فــي  خبرته  إليهم  ولينقل 
يــمــكــن تجنبه  الـــــذي  الــعــمــى  ضـــد 
ما  فكان مجموع  العالم،  بلدان  في 
أجـــراه هــؤالء األطــبــاء مــن عمليات 
ناجحة قد تجاوز 35 مليون عملية 

جراحية حول العالم.

أحد عشر: يضم مركز الدكتور 
مقيمًا  طبيبًا  ثاثين  حاليًا  رويــت 
مرضى  ومعالجة  عمليات  ــراء  إلجـ
ــــال مــســتــشــفــيــيــن  الـــعـــيـــون مــــن خــ
في  تنتشر  طبيًا  مركزًا  عشر  وستة 
بــمــن فيهم أطــبــاء  الــنــيــبــال،  ــاء  أرجــ
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  مــن 
آســـيـــا  دول  ــلـــف  ــتـ ومـــخـ ــا  ــيــ ــقــ ــريــ وإفــ
وغــيــرهــا. كــمــا يــجــري الــمــركــز نحو 
ســنــويــًا.  نــاجــحــة  عملية  آالف  ســتــة 
الــمــســتــشــفــيــات  نـــجـــاح  أدى  ولـــقـــد 
الــمــتــنــقــلــة إلـــى نــقــل الــتــجــربــة إلــى 
ومنغوليا  وماينمار  وتاياند  بوتان 
وباكستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا 

وبنغاديش والصين والهند.
الـــعـــام لمجلس  األمـــيـــن  وقــــال 
ما  كل  بناء على  إنه  الجائرة  أمناء 
ســبــق فــقــد تــــداول مــجــلــس األمــنــاء 
ــادت بــه جـــوالت فــريــق البحث  مــا أفـ
الــمــيــدانــي، وقـــد تـــأكـــدت لـــه جـــدارة 
لنيل  رويت  الدكتور سندوك  أعمال 
جـــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة اإلنــســانــيــة 
لتمايز  وذلــك  الخامسة  دورتها  في 
هذه األعمال وتحقيقها األكثر قربًا 
لمنح  الــمــحــددة  المعايير  روح  مــن 
الجليلة  باألعمال  قياسًا  الجائزة 
للفوز  المحتملين  لبقية  األخـــرى 

في الكشف المختصر. 
لــجــنــة تحكيم  رئــيــس  وتــحــدث 
ــدا أن  ــؤكــ الــــجــــائــــزة يـــــان بـــولـــســـن مــ
من  تــضــم محكمين  الــتــي  الــلــجــنــة 
البرازيل والهند والبرتغال والمغرب 
بــتــقــيــيــم جميع  قـــامـــت  والــبــحــريــن 

التركيز  وتم  للجائزة،  المترشحين 
الخمس،  الــمــرشــحــيــن  قــائــمــة  عــلــى 
الجائزة في دعم  إلى أهمية  منوها 
ــانــــي عـــلـــى مــخــتــلــف  الـــعـــمـــل اإلنــــســ
األصــعــدة، مــن خــال إلــقــاء الضوء 
عــلــى الـــنـــمـــاذج الــمــتــمــيــزة فـــي هــذا 
المجال، مشيرا إلى أن اللجنة تركز 
عن  بعيدا  اإلنسانية  األعمال  على 

اعتبارات أخرى.
الــمــؤتــمــر الصحفي  وقـــد شــهــد 
عن  تسجيلي  فــيــلــم  عـــرض  تــقــديــم 
ــا خـــال  ــهـ ــزيــــن بـ ــائــ ــفــ ــزة والــ ــائــ ــجــ الــ

الدورات األربع الماضية.
الصحفيين  أســئــلــة  عــلــى  وردا 
مبارك  بن  الشيخ محمد  أكد سمو 
آل خليفة الممثل الخاص لحضرة 
المعظم  الــمــلــك  الــجــالــة  صــاحــب 
عيسى  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
الـــجـــائـــزة  إن  اإلنـــســـانـــيـــة  لـــخـــدمـــة 
تـــقـــام كـــل عــامــيــن بـــهـــدف إنــســانــي، 
ويــــحــــرص مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء عــلــى 
الخاصة بتطوير  االقتراحات  تلقي 

الجائزة خال السنوات القادمة.
الجائزة  جعل  إمكانية  وحـــول 
الــبــحــث  إن  ســــمــــوه  قــــــال  ــا،  ــويــ ــنــ ســ
والتحري عن المترشحين للجائزة 
أمـــــر يـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا، ألنـــنـــا نــريــد 
الـــتـــأكـــد مـــن ســـامـــة االخـــتـــيـــار من 
بين األعمال الخيرية المنتشرة في 

العالم.
ــة مــنــح  ــيــ ــانــ ــكــ ــــوص إمــ ــــصـ ــــخـ وبـ
الـــجـــائـــزة مــســتــقــبــا لــلــعــامــلــيــن في 
ــا، أوضــــح  ــ ــورونـ ــ مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـ
العام  األمــيــن  خليفة  عــبــداهلل  علي 
منظمة  أن  الجائزة  أمناء  لمجلس 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة كــانــت مـــن بين 
النهائية  الــقــائــمــة  فــي  المرشحين 
العاملين  وكــذلــك  بالجائزة  للفوز 
فـــي الــحــقــل الـــمـــيـــدانـــي لــمــكــافــحــة 
ــانــــوا ضـــمـــن الــمــنــافــســيــن  كـــوفـــيـــد كــ
على  استقرت  التحكيم  لجنة  لكن 

اختيار الطبيب النيبالي.
وأوضــــــــح عــــبــــداهلل خــلــيــفــة أن 
عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار الـــفـــائـــز بــالــجــائــزة 
بين  للمفاضلة  دقيقة  عملية  هــي 
المترشحين وفق المعايير الدقيقة 
وعمليات التحري الميداني للتأكد 

من مطابقتها للمعايير.
وأشار إلى أن الجائزة منفتحة 
ــي تــخــدم  ــتـ عـــلـــى كــــل الـــمـــجـــاالت الـ
الــعــمــل اإلنــســانــي الــمــتــمــيــزة، الفتا 
دعــم  ــى  إلـ تتطلع  الــجــائــزة  أن  ــى  إلـ

إنعاش المشاريع اإلنسانية.
وكشف علي عبداهلل خليفة عن 
أن مجلس األمناء يسعى إلى تطوير 
الــمــتــرشــحــيــن  ــكـــشـــاف  ــتـ اسـ أدوات 
المعنية  الجهات  بين  من  للجائزة 

بالعمل الخيري واإلنساني.
وفــــي تــصــريــح خــــاص لـــ»أخــبــار 
الــــخــــلــــيــــج« كــــشــــف عــــلــــي عــــبــــداهلل 
خــلــيــفــة األمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس 
تسليم  حفل  أن  عن  الجائزة  أمناء 
الفائز سيقام في  الجائزة للطبيب 
21 فبراير القادم برعاية كريمة من 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 

المعظم.
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- ولد الدكتور ساندوك روت في قرية 
النائية،  الجبلية  جـــوال«  تــشــونــج  ــج  »أوالنــ
ــلـــى ســفــح  ــقـــع عـ ــتــــي تـ ــرق الـــنـــيـــبـــال، الــ ــ شــ
جبل  أعلى  ثالث  »كانغشينجونغا«،  جبل 
فــي الــعــالــم، وقـــد أســهــمــت جــهــود الــدكــتــور 
مدى  على  اإلنسانية  وخــدمــاتــه  ســانــدوك 
ثــاثــة عــقــود فـــي عــــاج أكــثــر مـــن مــلــيــون 
من  وشفائهم  النامية  الـــدول  فــي  شخص 

العمى )القابل للشفاء(. 
درجـــة  عــلــى  روت  ــور  ــتـ ــدكـ الـ حــصــل   -
الــبــكــالــوريــوس فــي الــطــب والــجــراحــة من 
عام  لكناو  في  الطبية  جــورج  الملك  كلية 
العيون  طــب  فــي  الــدكــتــوراه  وعــلــى   ،1976
لــلــعــلــوم الطبية  مـــن مــعــهــد عــمــوم الــهــنــد 
لدى  تـــدرب  وقــد   .1984 عــام  نيودلهي  فــي 
مستشفى »أمير ويلز« في سيدني )من عام 

1987 إلى عام 1988(.
قام  الماضي  القرن  تسعينيات  في   -
الدكتور روت بتطوير جراحة »إعتام العين« 
ــعـــرف  ــــال الـــشـــقـــوق الـــدقـــيـــقـــة )وتـ مــــن خـ
الجراحة أيضا باستحاب العين(، وتمكن 
تــزرع  الــتــي  الــعــدســات  كلفة  مــن تخفيض 

إلى  أمــريــكــي  دوالر   100 مــن  العين  داخـــل 
أقل من 4 دوالرات.

- بعد نجاح أعماله في مركز العيون 
دول  كبير من  تعميم تجربته في عدد  تم 
الــعــالــم الــنــامــي لــتــقــديــم جـــراحـــة إلعــتــام 
ــودة، وبــأســعــار  ــجــ عـــدســـة الــعــيــن عــالــيــة الــ
معقولة، وقام الدكتور روت بتدريب أطباء 
العيون والعاملين في مجال صحة العيون 
المجتمعات  في  مستدامة  رعاية  لضمان 

المستهدفة.
- أسهم الدكتور روت بالتعاون مع »فرد 
هولوز« جراح العيون األسترالي، الذي كان 
يحظى بشهرة عالمية في المشروع الرائد 
العين،  عدسة  إلعــتــام  الهيمااليا  مــشــروع 
العيون  وجراحة  لمعالجة  برامج  بتطوير 
وكمبوديا،  وميانمار،  وبوتان،  تاياند،  في 
ومنغوليا،  وبنغاديش،  والهند،  والصين، 
وإندونيسيا،  الشمالية،  وكوريا  وباكستان، 

وفيتنام، وفي عدة مناطق في إفريقيا.
تأسيس  فــي  شـــارك  عــام 2020،  فــي   -
لعاج نصف  روت«   – كوهل  »تيج  مؤسسة 
مليون شخص من العمى )القابل للشفاء( 

في العالم النامي بحلول عام 2030.
مــن  الـــعـــديـــد  روت  ــور  ــتــ ــدكــ الــ حـــــاز   -
»الزمالة  على  وحصل  والجوائز،  األوسمة 
الـــفـــخـــريـــة لـــلـــكـــلـــيـــة األســــتــــرالــــيــــة لــطــب 
الــعــيــون« عــام 1995، وعــلــى »جــائــزة رامــون 
الــدولــي«  والتفاهم  للسام  ماجسايساي 
اخــتــارت مجلة  وقــد   ،2006 عــام  المرموقة 

روت الشخصية  الدكتور  دايجست«  »ريــدرز 
اآلسيوية لعام 2007.

ــر  ــ ــيـ ــ األمـ »جــــــــائــــــــزة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــل  ــ ــصـ ــ حـ  -
ــارزة فــي الطب  ــبـ مــاهــيــدول لــإنــجــازات الـ
ومــنــحــتــه   .2007 ــام  عــ الـــعـــامـــة«  والــصــحــة 
حــكــومــة أســتــرالــيــا »وســــام أســتــرالــيــا« عــام 
األعمال  ريــادة  جائزة  على  وحصل   ،2007

الــمــجــتــمــعــيــة مـــن »مـــؤســـســـة شــــــواب« عــام 
2014، وحصل على »جائزة آسيا للتغيير« 
من قبل جمعية آسيا بنيويورك عام 2016، 
»ألبرت  مؤسسة  قبل  من  اختياره  تم  وقــد 
آيــنــشــتــايــن« ضــمــن »الـــقـــيـــادات الــعــالــمــيــة 
الــمــائــة األكــثــر تــأثــيــرا عــلــى مـــدى الــقــرن« 

عام 2017.

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير: روي ماثيوس

بـــن مـــبـــارك آل خــلــيــفــة الممثل  الــشــيــخ مــحــمــد  أعــلــن ســمــو 
رئيس مجلس  المعظم  الملك  الجالة  الخاص لحضرة صاحب 
أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية منح جائزة عيسى لخدمة 
سندوك  الدكتور  العيون  لطبيب  الخامسة  دورتــهــا  في  اإلنسانية 
رويت من النيبال تكريمًا لعمله وجهوده اإلنسانية. جاء ذلك خال 
الثقافي  أقيم صباح أمس بمركز عيسى  الذي  المؤتمر الصحفي 

إلعان اسم الفائز بالجائزة للدورة 2022-2021.

األ�����ف م��ري�����ض م�����ش��اب ب��ال��ع��م��ى م��ج��ان��ا  120 اأك���ث���ر م���ن  ال��ف��ائ��ز ت��م��ك��ن م���ن ع����اج 

دقائق  5 خالل  تزرع  رخي�سة  عد�سة  وطور  العيون«  »عتامة  لعالج  جديدة  طريقة  ابتكر 

علي عبداهلل خليفة ل�»اأخبار الخليج«: حفل ت�شليم الجائزة 21 فبراير القادم

ال�����س��ي��رة ال��ذات��ي��ة ل��ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ع��ي�����س��ى ل��خ��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة

} د. ساندوك روت.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16371/pdf/1-Supplime/16371.pdf?fixed7505
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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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استقبل المشير الركن الشيخ خليفة 
الــعــام لقوة  الــقــائــد  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
عبدالعزيز  الركن  الــلــواء  البحرين،  دفــاع 
بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة، 
بن حسن  عبداهلل  الركن  الفريق  بحضور 

ــاع، والــفــريــق  ــدفـ ــؤون الـ ــر شــ الــنــعــيــمــي وزيــ
الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركــــان، وذلـــك صــبــاح أمــس الــثــاثــاء 17 

يناير 2023م.
وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة 

الجزيرة،  درع  قوات  بقائد  البحرين  دفاع 
مــشــيــًدا بــالــجــهــود الــمــثــمــرة الــتــي تبذلها 
فـــي تــرســيــخ وحـــدة  الـــجـــزيـــرة  قـــــوات درع 
الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

ــركـــن حسن  ــلــــواء الـ حــضــر الـــلـــقـــاء الــ
العامة،  القيادة  ديوان  محمد سعد مدير 
الفضالة  إبــراهــيــم  غــانــم  الــركــن  ــلـــواء  والـ
للعمليات،  ــان  األركــ هيئة  رئــيــس  مساعد 
وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

} القائد العام خالل لقاء قائد قوات درع الجزيرة.

القائد العام ي�صيد بدور »درع الجزيرة« في تر�صيخ وحدة الهدف والم�صير

ــنــــدس كـــمـــال  ــهــ ــمــ شـــــــــارك الــ
بــن أحــمــد مــحــمــد رئــيــس هيئة 
ــور  ــتــ ــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــاء والــــدكــ الــ
ــن ديـــنـــه  ــ ــارك بـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ مـــحـــمـــد بـ
المبعوث  والــبــيــئــة  الــنــفــط  ــر  وزيـ
الــخــاص لــشــؤون الــمــنــاخ وياسر 
بن إبراهيم حميدان وزير شؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء ضـــمـــن وفـــد 
حـــكـــومـــي رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى فــي 
ألسبوع  الرسمي  االفتتاح  حفل 
أبــــوظــــبــــي لــــاســــتــــدامــــة الـــــذي 
ــايـــة صــاحــب  ــــس بـــرعـ افـــتـــتـــح أمـ
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
ــارات  اإلمـ دولـــة  رئــيــس  نهيان  آل 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
ــن رؤســــــاء  ــ بـــمـــشـــاركـــة كـــبـــيـــرة مـ
الــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة ومــمــثــلــيــهــا 
والمسؤولين  الشخصيات  وكبار 

والمختصين والخبراء.
رئيس  أكــد  المناسبة  وبهذه 
الجهود  والــمــاء  الكهرباء  هيئة 
البارزة والمتميزة التي تقوم بها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ــي تــنــظــيــمــهــا هـــذا  الــشــقــيــقــة فــ

الــذي  الكبير  الــعــالــمــي  الــحــدث 
يجمع النخب من أنحاء العالم 
للبحث في آليات تنمية وتوحيد 
نــحــو ضــمــان مستقبل  الــجــهــود 
ــــق الـــــخـــــطـــــوات  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ آمــــــــــن وتـ
المتتالية نحو الحياد المناخي، 
ــعـــمـــل  الـ خــــطــــط  أن  ــًا  ــفــ ــيــ مــــضــ
تــتــمــحــور حــــول تــوفــيــر الــحــلــول 
البيئية المناسبة، وإيجاد بدائل 
لــلــطــاقــة، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
مـــصـــادر الــكــهــربــاء والـــمـــاء على 
ومهمة  رئيسة  مصادر  اعتبارها 
اقتصاديًا  المجتمعات  بناء  في 

واجتماعيًا.
الــبــحــريــن  وقــــال إن مــمــلــكــة 
وتنمية  الطاقة  مستقبل  تضع 
الــــــمــــــوارد واالســـــتـــــدامـــــة ضــمــن 
ــا تقوم  أولــويــاتــهــا الــوطــنــيــة، ومـ
للمشاريع  تنفيذ  مــن  حاليا  بــه 
الــهــادفــة والــتــنــمــويــة تــراعــي من 
خالها عدة اعتبارات من شأنها 
الحفاظ على مستقبل المملكة 
الــدول  مــع  يربطها  ومــا  البيئي 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة فـــي دول 

ومعاهدات  اتفاقيات  من  العالم 
تختص بهذا الشأن.

ــر الــنــفــط  ــ ــرب وزيـ ــ ــدوره أعـ ــ بــ
ــبــــعــــوث الــــخــــاص  ــئــــة الــــمــ ــيــ ــبــ والــ
ــاخ عـــــن اعــــتــــزاز  ــنــ ــمــ لـــــشـــــؤون الــ
مملكة البحرين بالدور الريادي 
به دولة اإلمارات  الذي تضطلع 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
المناخية،  جــهــودهــا  خـــال  مــن 
أبوظبي  أســبــوع  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
ــانــــة  ــكــ لــــــاســــــتــــــدامــــــة حـــــقـــــق مــ
الدولي،  الصعيد  على  مرموقة 
لابتكار  عالمية  منصة  وأصبح 
والــتــطــويــر فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والبيئة والمناخ.
والبيئة  الــنــفــط  وزيــــر  وأكــــد 
أهمية تضافر الجهود السياسية 
وااللتزام بالمعاهدات المناخية 
والــبــيــئــيــة لــمــواجــهــة تــداعــيــات 
تغير المناخ، التي تهدد اإلنسان 
والــبــيــئــة، وال ســيــمــا فـــي الــــدول 
الجزرية الصغيرة التي تعد أكثر 
المياه،  منسوب  الرتــفــاع  عرضة 

مبادئ  تحقيق  أجــل  مــن  وذلـــك 
اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن 
تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، وأهـــــــداف األمـــم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
ــم  ــيـ ــراهـ ــر بــــن إبـ ــاســ وقـــــــال يــ
الكهرباء  ــؤون  شـ ــر  وزيـ حــمــيــدان 
ــي  ــبـ ــوظـ أبـ أســـــبـــــوع  إن  والــــــمــــــاء 
ــام حــمــل  ــعــ ــذا الــ ــ لـــاســـتـــدامـــة هـ
االفتتاحية  الكلمات  خــال  من 
واألهـــــــــــــــــــــــــــداف الــــــمــــــوضــــــوعــــــة 
النقاشية  للجلسات  والــمــحــاور 
قــبــل  مــــن ذي  ــبــــر  أكــ ــيـــة  مـــســـؤولـ
عــلــى الـــقـــادة والــــرؤســــاء وصــنــاع 
مختلف  فــي  المشاركين  الــقــرار 
أمس،  انطلقت  التي  الفعاليات 
ــرورة  ــاجــــا لــــضــ ووجـــــــه نـــــــداء عــ
ــع وتــــيــــرة الـــخـــطـــى نــحــو  ــريـ ــسـ تـ
إلبــراز  وإصـــرار  بعزم  االستدامة 
ــاتــــف الــــــدولــــــي وتـــوحـــيـــد  ــكــ ــتــ الــ
تحقيق  نحو  العالمية  الجهود 
أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة باإلضافة إلى جهود 

التصدي للتغير المناخي.
وزارة  أن  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ وأضــــــــاف 

حريصة  والماء  الكهرباء  شؤون 
المناقشات  من  االستفادة  على 
ــمــــؤشــــرات الــمــخــتــلــفــة الــتــي  والــ
تــــم الــــتــــطــــرق إلــــيــــهــــا، لــتــطــويــر 
الــوزارة  ومــبــادرات  استراتيجيات 
فــي ســيــاق الــعــمــل عــلــى تحقيق 
للحياد  البحرين  مملكة  هــدف 
عام  بحلول  للكربون  الــصــفــري 
ذات  المرحلية  واألهـــداف   2060
العاقة، والنهوض عامًة بقطاع 

الطاقة في مملكة البحرين.
ويــــــعــــــد أســـــــبـــــــوع أبــــوظــــبــــي 
لـــاســـتـــدامـــة مـــنـــصـــة لــتــحــفــيــز 
بــيــن مختلف  الـــفـــعـــال  الــــحــــوار 
العالم مــن أجل  الــشــركــاء حــول 
ــول عــمــلــيــة  ــلــ ــتــــوصــــل إلــــــى حــ الــ
لــمــواجــهــة الـــتـــحـــدي الــمــنــاخــي 
التنمية  تحقيق  مــع  بــالــتــوازي 
الــمــســتــدامــة، حــيــث شــهــد حفل 
االفتتاح مشاركة أكثر من 4000 
ضــــيــــف عــــالــــمــــي وشـــخـــصـــيـــات 
رؤســـاء  بينها  بــــارزة مــن  قــيــاديــة 
من  عالميون  وقـــادة  ووزراء  دول 

قطاعي األعمال واالستدامة.

وف���د حكومي كبير ي�ص���ارك في اأ�ص���بوع اأبوظبي لال�ص���تدامة
اأولوياتها الوطنية البحرين ت�ضع م�ضتقبل الطاقة وتنمية الموارد واال�ضتدامة �ضمن 

جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الدكتور  استقبل 
وزير التربية والتعليم خالد بن علي القحطاني 
الــســعــوديــة بمملكة  الــتــعــلــيــمــيــة  الــبــعــثــة  رئــيــس 
الــبــحــريــن، وذلــــك بــحــضــور مــحــمــد غــانــم زايـــد 
اللقاء  خال  وتم  البشرية.  الموارد  إدارة  مدير 
العام  خــال  البعثة  وأنشطة  بــرامــج  استعراض 

الدراسي الجاري.
وعبر الوزير عن شكره وامتنانه للجهود التي 
تبذلها البعثة التعليمية السعودية في المملكة، 
والمشروعات  البرامج  في  أعضائها  وإسهامات 

التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا حرص وزارة التربية 
مع  الــتــعــاون  بمستوى  االرتــقــاء  على  والتعليم 
البعثة التعليمية السعودية في كافة المجاالت.
القحطاني  علي  بــن  أشــاد خالد  مــن جهته 
بمستوى  الــســعــوديــة  التعليمية  البعثة  رئــيــس 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بـــيـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــجــاالت 
الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة، مــثــنــيــًا عــلــى مـــا يــلــقــاه 
أعــضــاء البعثة مــن اهــتــمــام وتــقــديــر ودعـــم من 

الوزارة في مختلف مواقع عملهم.

وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة ي�����ص��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س 
ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة

الوطنية  الهيئة  أعلنت 
والــخــدمــات  المهن  لتنظيم 
ــيـــل لــجــنــة  ــكـ الـــصـــحـــيـــة تـــشـ
وذلــك  المركزية،  التصنيف 
انــطــاقــًا مــن حــرصــهــا على 

تطوير اإلجراءات الرقابية.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وتـــــــخـــــــتـــــــص الـ
بــــتــــصــــنــــيــــف الــــمــــنــــتــــجــــات 
لــتــحــديــد الــجــهــة الــرقــابــيــة 
الـــمـــخـــتـــصـــة بـــالـــمـــنـــتـــجـــات 
تسهيًا  المختلفة  الصحية 
لــلــمــســتــثــمــريــن والـــشـــركـــات 
ــث  ــيــ الــــــمــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة، حــ

ســتــســهــم هــــذه الــخــطــوة في 
اخـــتـــصـــار الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الــازمــة  اإلجــــراءات  وتقليل 
فــي   40 بــنــســبــة  لــلــتــصــنــيــف 
ــوقـــت  ــالـ الــــمــــائــــة مــــقــــارنــــة بـ
للبت  الــمــســتــغــرق  الـــحـــالـــي 
غير  المنتجات  طــلــبــات  فــي 

المصنفة.
كـــمـــا ســـتـــســـهـــم الــلــجــنــة 
فــي الــحــد مــن الــحــاجــة إلــى 
جهة  من  أكثر  مع  التواصل 
ليكون  المنتجات  لتصنيف 
اللجنة  خــال  من  التواصل 

الـــمـــركـــزيـــة. وتـــدعـــم أعــمــال 
في  االستثمار  زيــادة  اللجنة 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وتــوفــيــر 
للسوق  الــطــبــيــة  الــمــنــتــجــات 

المحلية.
التصنيف  لجنة  وتــضــم 
الــمــركــزيــة أعــضــاء مــن قسم 
الــــــرقــــــابــــــة عــــلــــى األجـــــهـــــزة 
الطبية وقسم تنظيم المواد 
ــاء من  الــصــيــدالنــيــة وأعــــضــ
وزارة الصحة ممثلة في قسم 
الــتــغــذيــة ومــراقــبــة األغــذيــة 

وقسم المواد التجميلية.

الت�صنيف  ل��ج��ن��ة  ت�����ص��ك��ل  ال�����ص��ح��ي��ة«  »ال��م��ه��ن 
ال����م����رك����زي����ة ل���ت�������ص���ري���ع الإج������������راءات

} جانب من االجتماع.

ــدت الــســيــدة كــريــمــة مــحــمــد الــعــبــاســي، أمــيــن  أكــ
ــورى، األهــمــيــة الــمــتــزايــدة لــلــذكــاء  ــشـ ــام مــجــلــس الـ عـ
االصطناعي والتحول الرقمي في دعم كفاءة وفاعلية 
رفــع مستوى جــودة  مــن  يمكنها  بما  الــعــامــة  األمــانــة 
المساندة البرلمانية المقدمة إلى األعضاء، وينهض 
إلى  مشيرًة  التشريعية،  المجلس  عمل  بمخرجات 
رئيس  الصالح  صالح  بــن  علي  مــن  الكبير  الــحــرص 
مجلس الـــشـــورى، عــلــى بــحــث األفـــكـــار واالقــتــراحــات 
والمبادرات المطروحة لتوظيف الذكاء االصطناعي 
والتحول الرقمي ضمن أنظمة عمل األمانة العامة، 
وتوظيفها  والمعلومات  البيانات  تحليل  يثري  بما 
المجلس  واستراتيجية  رؤيـــة  يــخــدم  الـــذي  بالشكل 

وتقدمه نحو البرلمان الرقمي.
الذكاء  للجنة  األول  االجتماع  ذلــك خــال  جــاء 
االصطناعي والتحول الرقمي في مجلس الشورى يوم 
)االثنين( بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار اإلداري 
كريمة  السيدة  ترأسته  والـــذي  2023م،  لسنة   4 رقــم 
بحضور  الشورى  مجلس  عام  أمين  العباسي  محمد 
مهام  استعراض  جرى  حيث  اللجنة،  وأعضاء  رئيس 
المجلس  ــة  رؤيـ مــن  انــطــاًقــا  اللجنة  واخــتــصــاصــات 
الرقمي،  والتحول  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  نحو 
المقبلة،  الــفــتــرة  خـــال  اللجنة  عــمــل  مــامــح  وأبــــرز 
فيما ناقشت نتائج تطبيق الذكاء االصطناعي ضمن 
ــادرات مــثــل الــمــضــبــطــة الــذكــيــة  ــبـ ــمـ مــجــمــوعــة مـــن الـ

والمكتبة البرلمانية الرقمية.
وأوضـــحـــت الــعــبــاســي أن حـــرص الــمــجــلــس على 
الرقمي  والتحول  الذكاء االصطناعي  االستفادة من 
والذي  العالمي،  البرلماني  التوجه  تماشًيا مع  يأتي 
يؤكد على أهمية النهوض بجودة عمل األمانة العامة 
االستفادة  تحقيق  خــال  من  التشريعية  للمجالس 
وتكنولوجيا  الحديثة  الرقمية  التقنيات  من  المثلى 
البحرين  مملكة  أن  حيث  والمعلومات،  االتــصــاالت 
تــعــتــبــر ســّبــاقــة فـــي هــــذا الــمــجــال الــــذي مــّكــنــهــا من 
جائحة  خــال  التشريعية  السلطة  عمل  استمرارية 
انــقــطــاع،  او  تـــوقـــف  دون  مـــن  ــد-19(  ــيــ ــوفــ )كــ ــا  ــورونــ كــ
ــاعـــات والـــجـــلـــســـات عــن  ــتـــمـ بــفــضــل انـــعـــقـــاد كــــل االجـ
المعلومات  وتــبــادل  المرئي،  االتــصــال  أنظمة  طريق 
النظم  عــبــر  وأمــــان  وانــســيــابــيــة  بشفافية  والــبــيــانــات 
السحابية والرقمية، إذ تم نقل 14 خادما حتى اآلن 
لخدمة  المخصصة  الــداخــلــيــة  الرئيسية  لألنظمة 
السادة أعضاء المجلس وموظفي األمانة العامة إلى 
إنتاجية  تحسين  في  أسهم  ما  السحابية،  الحوسبة 
أعلى  وفق  الخدمات،  تقديم  جــودة  ورفــع  الموظفين 

معايير أمن البيانات والمعلومات.
إداري صـــدر مــؤخــًرا  ــراًرا  ــ قـ أن  الــعــبــاســي  ــرت  وذكــ
والتحول  االصطناعي  الــذكــاء  لجنة  تشكيل  بــإعــادة 
عبير  السيدة  برئاسة  الــشــورى،  مجلس  فــي  الرقمي 
واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  العبيدلي 
وبعضوية عدد من المختصين في اإلدارات المختلفة 
اللجنة  تختص  بحيث  للمجلس،  الــعــامــة  بــاألمــانــة 
االصطناعي  الــذكــاء  تطبيق  اســتــراتــيــجــيــة  بتطوير 
واألعمال  لألنشطة  الرقمي  التحول  استمرارية  مع 
اتساًقا  وذلك  التشريعي،  للعمل  الداعمة  والخدمات 
مع االستراتيجية العامة لمجلس الشورى، إلى جانب 
المتوفرة  االصطناعي  الــذكــاء  مــجــاالت  فــي  البحث 
التواصل  سبل  وتعزيز  ودراســتــهــا،  العمليات  ورقمنة 
المحلية  والــعــامــة  الــخــاصــة  الــجــهــات  مــع  والتنسيق 
ــة لــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة  ــيـ ــارجـ والـــخـ

المتبادلة.
االصطناعي  الذكاء  لجنة  بأن  العباسي  وأفــادت 
ثقافة  لنشر  خطة  بوضع  مكلفة  الرقمي  والتحول 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــحــول الــرقــمــي واالســتــفــادة 
المجلس،  في  المتنوعة  العمل  مجاالت  في  منهما 
المشاريع  هــذه  لــدعــم  المناسبة  الميزانية  واقــتــراح 
الــعــامــة، فيما تختص  أنــشــطــة عــمــل األمــانــة  ضــمــن 
الــذكــاء  واقــتــراحــات  مــشــاريــع  ومتابعة  بتنفيذ  أيــًضــا 

االصطناعي وإدارتها وتقييمها.
وأوضحت أن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير دوري 
نــصــف ســنــوي يــتــضــمــن أعــمــالــهــا وإنـــجـــازاتـــهـــا، وهــي 
الــذكــاء  لتنفيذ  خمسية  خطة  بــوضــع  أيــًضــا  مكلفة 
منوهًة  المجلس،  في  الرقمي  والتحول  االصطناعي 
العامة  األمانة  منتسبي  لكافة  مفتوح  الباب  أن  إلى 
لتوجه  الــداعــمــة  واقــتــراحــاتــهــم  إسهاماتهم  لتقديم 
المجلس في هذا االتجاه، حيث يمكن للجنة طلب 
االستعانة بأي موظف لديه مبادرة تصب في تفعيل 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي. بـــدورهـــا، 
إدارة  مــديــر  العبيدلي  عــبــدهلل  عبير  الــســيــدة  أعــربــت 
عن  اللجنة،  رئــيــس  واالتـــصـــاالت  المعلومات  تقنية 
الــذكــاء  لجنة  تشكيل  قـــرار  بـــإصـــدار  اعــتــزازهــا  بــالــغ 
رئيس  بدعم  مشيدة  الرقمي،  والتحول  االصطناعي 
مجلس الشورى واألمين العام للمجلس، ومتابعتهما 
المتواصلة لكل المشاريع التقنية التطويرية، مؤكدة 
السعي نحو العمل على تحقيق خطة عمل خمسية 
الــرقــمــي في  الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــحــول  لتنفيذ 
العلم  هــذا  من  االستفادة  في  والمساعدة  المجلس 

وتسخيره لخدمة األهداف الوطنية.

اأمانة ال�صورى تبحث التحول اإلى البرلمان الرقمي

حضر الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، 
بن عبدالحسين  يوسف  اللقاء مع 
خلف وزير الشؤون القانونية، ضمن 
فــعــالــيــات الــمــلــتــقــى الــدبــلــومــاســي 
رؤســــاء  مـــن  عــــدد  بــحــضــور  2023م، 
والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات 
ــار الــمــســؤولــيــن  ــبــ ــارج، وكــ ــ ــخـ ــ فــــي الـ
بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات 

ومديري اإلدارات بالوزارة. 
القانونية  الشؤون  وزير  وتوجه 
ــر إلـــى  ــديـ ــقـ ــتـ بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر والـ
ــور عــبــدالــلــطــيــف بــــن راشــــد  ــتـ ــدكـ الـ
ــيـــة، عــلــى  ــر الـــخـــارجـ ــ الــــزيــــانــــي، وزيــ
هذا  فــي  للمشاركة  الفرصة  إتــاحــة 
بالجهود  مشيًدا  المهم،  الملتقى 
ــارزة والـــواضـــحـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا  ــبــ الــ
لهذا  التنظيم  في  الخارجية  وزارة 
الملتقى الدبلوماسي المتميز وما 
تــضــمــنــه مـــن فــعــالــيــات ومــضــامــيــن 
ــة، مـــهـــنـــًئـــا جــمــيــع مــنــتــســبــي  ــ ــادفـ ــ هـ
وإداريــيــن  دبلوماسيين  مــن  ــوزارة  الــ
ــبـــة الـــــيـــــوم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــنـــاسـ بـــمـ

لمملكة البحرين. 
بــن عبدالحسين  يــوســف  وأكـــد 
بقيادة  البحرين  مملكة  أن  خلف 

حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
ملك  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
حثيثة  وبمتابعة  الُمعظم،  الــبــاد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء، تولي 
التشريعية  للبنية  قــصــوى  أهــمــيــة 
لــلــوصــول بــهــا ألفــضــل الــمــمــارســات 
استمرار  بأهمية  منوًها  العالمية، 
الــتــواصــل والــتــشــاور والــتــعــاون بين 
وبــعــثــات  الــقــانــونــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــدبــلــومــاســيــة 
البنية  مــســتــوى  عــلــى  ــارج  ــخـ الـ فـــي 
والمنظومة التشريعية والقانونية. 
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــــرب وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة عــــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
ــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــوزيــ لــ
وإثراءه  الملتقى  هذا  في  مشاركته 
أهمية  مؤكًدا  القيمة،  بالمعلومات 
في  والقانونية  التشريعية  البيئة 

مختلف المجاالت. 
كــمــا حــضــر وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
أمــــــــــس الــــــلــــــقــــــاء مــــــــع األســــــــتــــــــاذة 
ــر األنـــــصـــــاري،  ــابــ ــة مـــحـــمـــد جــ ــالــ هــ
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعــلــى 
الملتقى  فــعــالــيــات  لــلــمــرأة، ضــمــن 

الدبلوماسي 2023م.
ــن الـــعـــام  ــ ــيـ ــ ــت األمـ ــ ــربـ ــ وقــــــد أعـ
لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــــلــــمــــرأة عــن 
شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية، 
بــقــيــادة الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ ــانـــي، وزيـ ــد الـــزيـ ــ راشـ
ــة فــي  ــ ــحــ ــ ــواضــ ــ ــا الــ ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى جـ
البحرين  مملكة  التزامات  متابعة 
ــهـــات الـــدولـــيـــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـ
وبـــنـــاء عــاقــات  االخـــتـــصـــاص،  ذات 

الدول  مع مختلف  وصداقة  تعاون 
العالم،  حــول  والصديقة  الشقيقة 
الــخــارجــيــة  وزارة  منتسبي  مــهــنــئــة 
ــبـــة الـــــيـــــوم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــنـــاسـ بـــمـ

لمملكة البحرين.
ــرت األســــــتــــــاذة هـــالـــة  ــبــ كـــمـــا عــ
بالغ  عــن  األنـــصـــاري  جــابــر  محمد 
تلقاه  مــا  على  واالمــتــنــان  التقدير 
ــن رعـــايـــة  ــ ــنـــيـــة مـ ــرأة الـــبـــحـــريـ ــ ــمــ ــ الــ
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ومـــــســـــانـــــدة مـــــن حـ

الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الُمعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة،  آل 
ــا تــحــظــى بــه مــن دعـــم واهــتــمــام  ومـ
من المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
قرينة عاهل الباد المعظم، والتي 
أسهمت في دعم تقدمها لمواصلة 
الــمــزيــد مـــن اإلنــــجــــازات الــوطــنــيــة 
ــع شـــريـــكـــهـــا  ــ ــنــــب مــ ــا إلـــــــى جــ ــ ــًب ــنــ جــ
الرجل، والذي أوصلها إلى مختلف 
والدبلوماسية  القيادية  المناصب 
ومراكز صنع القرار وفتح لها آفاق 
واسعة لتقوم بدورها كشريك جدير 
مملكة  ومستقبل  حــاضــر  بــنــاء  فــي 

البحرين.
ــيــــن الـــعـــام  كـــمـــا أوضــــحــــت األمــ
جهود  أن  للمرأة  األعلى  للمجلس 
قرينة عاهل الباد الُمعظم، رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، ودورها في 
خال  مــن  والتنمية  الــســام  تعزيز 
الــعــاقــات مــتــعــددة األطـــــراف على 
واالقتصادي،  السياسي  الصعيدين 
صعيد  على  اإليجابي  صــداه  يجد 
مقدمتها  وفي  الدولية  المنظمات 

األمم المتحدة. 

�ضمن فعاليات الملتقى الدبلوما�ضي
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انــطــلــقــت تــصــفــيــات الــــــــدورة الــثــالــثــة 
لـــجـــائـــزة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
يوم  القرآنية  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
واأليــام  الــجــاري  يناير   14 الماضي  السبت 
الــتــالــيــة، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 800 مــشــارك 
ومشاركة في خمسة فروع للجائزة، المقامة 
برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، الــرئــيــســة 
وبتنظيم  لــلــبــر،  الــنــور  لجمعية  الــفــخــريــة 
على  الثالث  للعام  للبر  الــنــور  جمعية  مــن 

التوالي.
ــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة أن  ــحـ وقــــد أوضـ
ــائـــزة تــشــهــد تــنــافــســا راقــيــا  تــصــفــيــات الـــجـ
والــمــتــســابــقــات  المتسابقين  بــيــن  ومــمــيــزا 
الـــذيـــن قـــدمـــوا نـــمـــاذج مــشــرفــة مـــن حفظ 

القرآن الكريم وتالوته، حيث بدأت منافسات 
السبت  صباح  للجائزة  للذكور  التصفيات 
الماضي واستمرت حتى صالة العشاء، ومن 
يــوم االثنين،  إلــى مــســاء  يــوم األحـــد  عصر 
بالرفاع  للبر  النور  قاعة جمعية  في  وذلــك 
الغربي، بواقع 280 متسابقًا في يوم السبت 
بينما  الــتــالــيــة،  ــام  ــ األيـ فـــي  مــتــســابــقــًا  و80 
تقام التصفيات األّولية لإلناث يوم السبت 
الــمــوافــق 28 يــنــايــر الـــجـــاري، وذلــــك وفــقــًا 
والمعتمدة  للمتسابقات  الزمنية  للجداول 

من قبل اللجنة المنظمة.
في  المنظمة  اللجنة  استحدثت  وقــد 
فرع  وهو  للبراعم  فرعًا خاّصًا  الــدورة  هذه 
ــم، لــمــا دون ســن عشر  ــزء عـ ــور جـ حــفــظ سـ
الجائزة  فــروع  وذلــك حتى تحتوي  سنوات، 

ــار الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا وتــخــدم  ــمــ جــمــيــع األعــ
جميع الفئات.

الــمــنــظــمــة أن لــجــان  الــلــجــنــة  وبـــّيـــنـــت 
التحكيم تضم نخبة من المتخصصين في 
أفرع لجنة  يرأس  الكريم وتجويده،  القرآن 
الشيخ  فضيلة  ًمـــن  كــال  لــلــذكــور  التحكيم 
البوعركي  مصعب  والشيخ  نصف  إبراهيم 
عيسى  والشيخ  مصطفى  عبداهلل  والشيخ 
المحميد والشيخ الدكتور حسن المعولي، 
ــر يــونــس  ــاصـ ــاًل مــــن الـــشـــيـــخ نـ ــ وعـــضـــويـــة كـ
الغني، والشيخ  أيمن عبد  جناحي والشيخ 
أحمد السياس والشيخ حمد عايد والشيخ 
ــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم لــإلنــاث  عــمــار حــســن، أمـ
كــاًل مــن األســتــاذة  أفـــرع التحكيم  فــتــتــرأس 
الــذوادي  صفية  واألستاذة  التميمي،  مريم 

واألســتــاذة زينب محمود واألســتــاذة شريفة 
الـــعـــبـــاســـي، وعـــضـــويـــة كـــــاًل مــــن األســــتــــاذة 
انتصار قحطاني واألستاذة وفاء المضحي 
واألســـتـــاذة أمــانــي بــركــات واألســـتـــاذة بــدريــة 

الذوادي.
المنظمة تصريحها  اللجنة  واختتمت 
بفخرها واعتزازها باحتضان جمعية النور 
أهدافها  فــي  العظيمة  الجائزة  لهذه  للبر 
ورعـــايـــتـــهـــا لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وذلـــــك لــلــعــام 
الثالث على التوالي، لحملها اسم المغفور 
الملكي  السمو  تعالى صاحب  اهلل  بــأذن  له 
آل خليفة رحمه  األمير خليفة بن سلمان 
يــوفــق  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  اهلل  داعـــيـــًة  اهلل، 
الــجــمــيــع لــخــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم وخــدمــة 

مملكتنا الغالية.

} جانب من فعاليات الدورة الثالثة لجائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية.
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 كتبت: فاطمة علي

أفـــــادت الـــدكـــتـــورة أســيــل فـــؤاد 
بقسم  المشارك  األســتــاذ  الصالح 
بكلية  والــمــجــتــمــع  الــعــائــلــة  طـــب 
بجامعة  الــطــبــيــة  والــعــلــوم  الــطــب 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بــــأن الــــدراســــات 
ــى ان مــكــمــالت  الــعــلــمــيــة تــشــيــر الــ
تقلل  وااللــيــاف  النافعة  البكتيريا 
من االكتئاب وتحسن صحة القلب 
وتسهم في صحة الجهاز الهضمي، 
الـــمـــاء قبل  إلـــى ان شـــرب  مــشــيــرًة 
في  يسهم  ساعة  بنصف  الوجبات 
تخفيف الوزن بما يصل إلى %40، 
او  اللحوم  فــي طهي  اإلفـــراط  وأن 
اللحوم المحروقة تسهم في ارتفاع 

خطر اإلصابة بالسرطان.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل مــحــاضــرة 
عــلــمــيــة قـــدمـــتـــهـــا لــطــلــبــة الــطــب 
ــة،  ــعـ ــامـ ــالـــجـ ــوم الـــطـــبـــيـــة بـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
ــا ال  ــدهــ الـــتـــغـــذيـــة وحــ أن  ــدًة  ــ ــؤكـ ــ مـ
تــكــفــي لــتــجــنــب األمـــــــراض، وإنــمــا 
نـــظـــام صحي  يــرافــقــهــا  أن  يــجــب 
اجل  مــن  الــغــذاء  لــتــنــاول  متكامل 
كذلك  الجسم،  مناعة  وزيــادة  رفــع 
يجب االلتزام باتباع أسلوب صحي 
وزن  على  والمحافظة  معقد،  غير 
مـــثـــالـــي، والــــحــــرص عــلــى الــشــعــور 

بحالة مزاجية جيدة.
وذكــــــــــــــــــــرت ضـــــــمـــــــن مـــــــحـــــــاور 
فعالية  لها  القهوة  أن  محاضرتها 
عــالــيــة كــمــضــاد لــأكــســدة ومنشط 
وتسهم  والطاقة،  االيضي  للنظام 

وحمايته  االنسان  عمر  إطالة  في 
مــن أمــــراض الـــرعـــاش والــزهــايــمــر 
باالكتئاب،  اصابته  خطر  وتقليل 
ناصحة بتناول 4 إلى 6 أكواب من 

القهوة الطبيعية يوميا.
ــتــــورة الــصــالــح  وأعــــطــــت الــــدكــ
ــا مـــجـــمـــوعـــة  ــهــ ــرتــ خــــــــالل مــــحــــاضــ
مــــن االرشــــــــــــادات الـــصـــحـــيـــة حـــول 
ــى ان  ــ الـــتـــغـــذيـــة؛ حـــيـــث اشـــــــارت إلـ
ــائــــدة  ــلــــى فــ ــتــــوي عــ ــه تــــحــ ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ الـ
غــذائــيــة أكــبــر مــن الــعــصــائــر حيث 
تحتوي العصائر على نسبة عالية 
ــن الـــســـكـــر عــــــالوة عـــلـــى فــقــدهــا  مــ
اإلصابة  على  يساعد  ما  لألياف 
والــنــوع  القلب  وأمــــراض  بالسمنة 
ــافـــت  ــري. وأضـ ــكـ ــسـ ــن الـ ــانـــي مــ ــثـ الـ
تــنــاول كــمــيــة بــحــجــم كــف اليد  ان 
على  يساعد  المكسرات  يوميًا من 
نــقــصــان الــــــوزن ويـــكـــافـــح أمــــراض 
الــقــلــب والـــنـــوع الــثــانــي مــن مــرض 

السكري، حيث تحتوي المكسرات 
 ،)E( وفيتامين  المغنيسيوم،  على 

واأللياف.
األســـمـــاك  ــاول  ــنــ تــ إن  ــالــــت  وقــ
بانتظام يسهم في تخفيض خطر 
اإلصــــابــــة بـــاالكـــتـــئـــاب واالمـــــــراض 
ما  عــلــى  الـــحـــصـــول  وأن  الــعــقــلــيــة 
فترة  خــالل   3- أوميجا  من  يكفي 
ــاة الـــمـــبـــكـــرة أمـــر  ــيــ الـــحـــمـــل والــــحــ
يقلل  إذ  الــجــنــيــن  لتنمية  حــاســم 
الــتــوحــد، مضيفة أن  اعـــراض  مــن 
ــا 3 يـــســـاعـــد فــــي تــقــلــيــل  ــجـ ــيـ األومـ
الربو عند الصغار والكبار  خطورة 
الــنــوم  فــي تحسين جــــودة  ويــســهــم 

لدى األطفال والبالغين.
ــة صــحــة  ــايــ ــمــ ونــــصــــحــــت بــــحــ
ــاول الــبــكــتــيــريــا  ــنــ األمــــعــــاء عـــبـــر تــ
الـــنـــافـــعـــة الـــتـــي يــمــكــن الــحــصــول 
ــادي الــيــونــانــي(،  ــزبــ عــلــيــهــا مـــن )الــ
ــات الــــى ان تــنــاول  ــدراســ وتــشــيــر الــ

ــة  ــعـ ــافـ ــنـ ــمــــالت الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الـ ــكــ مــ
الجهاز  وااللياف يسهم في صحة 
الــهــضــمــي، ويــقــلــل مـــن االكــتــئــاب، 
القلب، ويسهم في  ويحسن صحة 

نضارة البشرة.
وحـــــول فـــوائـــد فــيــتــامــيــن )د( 
في  يسهم  )د(  فيتامين  إن  قــالــت 
ــام ويــقــلــل  ــظـ ــعـ تــحــســيــن صـــحـــة الـ
ــلـــل مــن  ــقـ اعــــــــراض االكــــتــــئــــاب، ويـ
ــان،  ــرطـ ــسـ ــالـ ــر اإلصـــــابـــــة بـ ــاطـ ــخـ مـ
مــشــيــرة إلـــى ان اســبــاب انــخــفــاض 
فيتامين )د( تتمثل في زيادة الوزن 
والــســمــنــة، وقــلــة تـــنـــاول األســمــاك 
وااللبان، واستعمال واقي الشمس 
طــوال الوقت. ومن اعــراض نقص 
بــالــتــعــب  ــور  ــعـ ــشـ الـ )د(  فــيــتــامــيــن 
واالعـــيـــاء، ونــقــص الــمــنــاعــة، وألــم 
ــام والــــظــــهــــر، واالكــــتــــئــــاب،  ــظــ ــعــ الــ

وتساقط الشعر.
وعـــلـــى عــكــس الــفــهــم الــشــائــع 

بينت المحاضرة أن البروتين مهم 
لــخــفــض الـــــوزن، وقــالــت ان تــنــاول 
الــبــروتــيــن ضمن  عــالــيــة مــن  نسبة 
فاعلية  في  يساعد  غذائي  برنامج 
ــا يــــــؤدي إلـــى  ــي مــ ــام االيــــضــ ــنـــظـ الـ
نقصان الوزن، محذرة من مخاطر 
الــســكــر الــمــضــاف الـــذي يــزيــد من 
خــطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
ويرفع من خطورة التعرض لمرض 
الــســكــري والــســرطــان، ويــســهــم في 
ــادة خــطــر الــتــعــرض لــالكــتــئــاب،  ــ زيـ
الكربوهيدرات  مضار  من  وحــذرت 
نسب  على  تحتوي  الــتــي  الــمــكــررة 
ــوب  ــبــ ــحــ ــر والــ ــكــ ــســ ــة مــــــن الــ ــيــ ــالــ عــ
المصنعة، وتؤدي إلى ارتفاع سريع 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر فــــي الــــدم 
الحرارية  والسعرات  واإلنسولين، 
ــــى اســـتـــخـــدام  ــيــــة الـ الــــفــــارغــــة، داعــ

الخبز كامل المكونات.
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ــروع الــحــصــول  ــشــ  خــلــصــت دراســــــــة مــ
على درجة الدكتوراه في إدارة االبتكار من 
فيروس  أزمـــة  أن  الــعــربــي  الخليج  جامعة 
االبتكار  فــي  أسهمت  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 
من خالل  المستشفيات،  وتحول  المزدوج 
والــتــي  اإليــجــابــيــة  الـــدوافـــع  مــن  مجموعة 
تــمــثــلــت فـــي الـــقـــدرة اإلبـــداعـــيـــة، الــرقــابــة 
الرقمي  والتحول  الــداعــمــة،  والميزانيات 

والعالج عن بعد.
ونــاقــشــت الـــدراســـة مــحــددات االبــتــكــار 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  الــمــزدوج لــلــتــحــول 
المملكة  تشهد  إذ  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
على  يقوم  الصحية  السياسات  في  تحواًل 
الرعاية  ومراكز  المستشفيات  استقاللية 
للضمان  نــظــام  وإنــشــاء  األولــيــة،  الصحية 

الصحي لكل المواطنين والمقيمين.
ــتـــكـــار الـــــمـــــزدوج، ذلـــك  ويـــقـــصـــد بـــاالبـ
ــذي يـــدمـــج بـــيـــن نـــوعـــيـــن مــن  ــ االبـــتـــكـــار الــ
الــســيــاســات وهــمــا االبــتــكــار االســتــكــشــافــي، 
واالبتكار االستغاللي، حيث يعمل االبتكار 
وخدمات،  أفكار،  توليد  على  االستكشافي 
واستراتيجيات جديدة؛ على عكس االبتكار 
االستغاللي، الذي يركز على بناء وتوسيع 

األفكار والخدمات الموجودة بالفعل.
ــلــــت الــــــدراســــــة الــــتــــي أعـــدتـــهـــا  وتــــوصــ
الباحثة رباب حبيب إدريس إلى أن االبتكار 
الـــــمـــــزدوج يـــهـــدف إلـــــى تـــحـــديـــث الــنــظــم، 
المستشفيات  استقاللية  نحو  والــتــحــول 
إلى  للوصول  ذاتــيــًا  وتشغيلها  الحكومية 
الخدمات  نطاق  وتوسع  والتميز،  الجودة 
جديدة،  خــدمــات  وإدراج  السعة  حيث  مــن 
الـــى جــانــب رضـــى الــمــرضــى عـــن مستوى 

الرعاية الصحية، وتقليل أوقات المواعيد 
على  للحصول  المستشفى  في  واالنتظار 

الرعاية الصحية.
إلـــى أن هناك  الـــدراســـة  كــمــا تــوصــلــت 
اتــجــاهــيــن رئــيــســيــيــن لــالبــتــكــار الـــمـــزدوج 
يلعب  الصحية حيث  الــرعــايــة  مــجــال  فــي 
األشــخــاص )الــقــيــادات والــمــوظــفــيــن( دورًا 
جانب  إلــى  المؤسسي،  االبتكار  فــي  مهمًا 
دور العمليات والتي يقصد بها السياسات 
اإلنتاج  تدفق  في  تساهم  التي  التشغيلية 
وبــالــتــالــي تــكــويــن بــيــئــة خــصــبــة لــالبــتــكــار. 
وجدت الدراسة على جانب متصل أن أزمة 
كــورونــا )كــوفــيــد-19( أسهمت في  فــيــروس 
المستشفيات،  وتــحــول  الــمــزدوج  االبــتــكــار 

من خالل مجموعة من الدوافع اإليجابية 
والتي تمثلت في القدرة اإلبداعية، الرقابة 
الرقمي  والتحول  الــداعــمــة،  والميزانيات 

والعالج عن بعد.
ــج، فـــــــإن الـــــدوافـــــع  ــائــ ــتــ ــنــ وبــــحــــســــب الــ
التعليمات  خــالل  مــن  التوجيهية تتمثل 
الحكومية  والــتــوجــيــهــات  االســتــراتــيــجــيــة 
ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ ــة بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي بـ ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ مـ
ــو الـــمـــلـــكـــي رئــيــس  ــمـ ودعـــــــم صــــاحــــب الـــسـ
ــن حـــمـــد آل  ــ الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بـ
خليفة وخــطــواتــه االســتــبــاقــيــة مــن خــالل 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لجائحة 
ــنـــوات الـــتـــواصـــل الــمــبــاشــرة في  ــا وقـ كـــورونـ
وقت  في  والتحول خصوصا  االبتكار  دعم 

الجائحة، كما يتجلى ذلك من خالل دعم 
ومساندة اإلدارة العليا بشكل عام والرئيس 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية بشكل 
ويدفع  ــراد  األفــ فــي  يستثمر  خــاص الــذي 
لــتــعــزيــز الــعــمــلــيــات والـــخـــدمـــات مـــن أجــل 

إدخال خدمات جديدة.
كـــــمـــــا شـــــكـــــل دافــــــــــــع الـــــتـــــنـــــافـــــس مـــع 
المستشفيات األخرى في السوق حاجة إلى 
المستشفى  سياسات  فــي  تغييرات  إجـــراء 
حتى تتمكن من العمل مع برنامج التأمين 
وسيتعين  له،  المخطط  الوطني  الصحي 
مع  التنافس  الــعــامــة  المستشفيات  على 
المستشفيات الخاصة من خالل تحسين 

جودة خدماتها من أجل جذب المرضى.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــخـــضـــع اســتــقــاللــيــة 
الــمــســتــشــفــى لــــدوافــــع مـــعـــيـــاريـــة داخـــلـــًيـــا 
والمرضى  الموظفين  قبل  مــن  وخــارجــًيــا 
والــمــواطــنــيــن، حــيــث يــتــطــلــع الــمــوظــفــون 
التشغيلية  والسياسات  النظم  تطوير  إلى 
ــى ذلـــك،  لــتــســهــيــل عــمــلــهــم. بـــاإلضـــافـــة إلــ
يــشــارك األطــبــاء والــمــمــرضــات كــجــزء من 
التغيير بأكمله، ويقدمون مالحظات حول 
اقتراحات  ويقترحون  الحالية،  العمليات 

للتحسين والتعزيز.
كما يقدم المرضى والمواطنون دوافع 
نحو االبــتــكــار الــمــزدوج مــن أجــل أن تكون 
تقديم  عــلــى  قــــادرة  السلمانية  مستشفى 
والحفاظ  باستمرار  الجودة  عالية  رعاية 
مستشفى  أكــبــر  بــاعــتــبــارهــا  مكانتها  عــلــى 
أســـاســـي لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الـــثـــانـــويـــة في 

المملكة.

درا�شة دكت�راه في جامعة الخليج:

�أزمة كورونا �أ�سهمت في �لبتكار �لمزدوج و�لتحول �لرقمي و�لعالج عن بعد

محميد احملميد

 ثمة قصص نجاح متميزة، تعكس جهودا كبيرة 
ــة حــضــاريــة مــتــقــدمــة، تــرتــكــز على  ــارزة، وتــؤكــد رؤيـ ــ وبـ
الثوابت الوطنية والقيم اإلنسانية والمبادئ العدلية 
الذي  الصحفي  المؤتمر  كشفها  البحرين،  لمملكة 
أقامته النيابة العامة بقيادة النائب العام د. علي بن 

فضل البوعينين.
النيابة  أن حرص  الصحفي وجدنا  المؤتمر  في 
مملكة  فــي  الشاملة  القضائية  والمنظومة  الــعــامــة 
البحرين على مواكبة التطورات العصرية، خاصة في 
القضايا  عــدد  مــن خــالل  ليس  االلــكــتــرونــي،  الجانب 
والبالغات والمصادرات فقط، ولكن من خالل الرؤية 
اإلنــســانــيــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، بــجــانــب االســتــثــمــار 
وإدخـــالـــه في  الــذكــاء االصــطــنــاعــي  الــفــاعــل لتقنيات 

أعمال النيابة العامة.
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة وبــاعــتــبــارهــا شــعــبــة مـــن شعب 
القضاء العادل والشامخ في مملكة البحرين، فهي من 
ثمرات المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة 
إحدى  وهــي  ورعـــاه،  اهلل  المعظم حفظه  البالد  ملك 
الركائز الدستورية في المسيرة الديمقراطية لمملكة 
الــقــضــائــي فــي استقاللية  ــا  الــبــحــريــن، وتــبــاشــر دورهــ
أجل حماية مصالح  وفاعلية، من  وبكل جدية  تامة، 
ومقدرات الدولة، وحماية حقوق اإلنسان، والمساهمة 

في رعاية المجتمع بمختلف فئاته.
أن  الصحفي  المؤتمر  ومــع  الــيــوم  الجميل  مــن 
إنشائها،  على  عامًا   20 بمرور  تحتفل  العامة  النيابة 
ساهم في تأسيسها عدد محدود من األعضاء، شكلوا 
وفق  قدراتها  النيابة  طــورت  وخاللها  األول،  الرعيل 
من  واكــتــســبــوا  أعــضــائــهــا،  عــدد  وزاد  مستدامة  خطة 
للعمل في  بهم  االســتــعــانــة  تــرتــب عليه  مــا  الــخــبــرات 
اكتسبوه  بما  لدعمه  المحاكم(  فــي  )قــضــاة  القضاء 
تولى  كما  الكفاءة،  من  به  يتمتعون  ومــا  الخبرة  من 

بعضهم مناصب عليا في الدولة.     
للنيابة  المباركة  المسيرة  وخالل  اليوم  نالحظ 
الجنائية  السياسة  تطوير  فــي  ساهمت  أنها  العامة 
والعقابية بما تبديه من مقترحات وآراء، بفضل قربها 
اللصيق مع القضايا والمجتمع، كالعدالة اإلصالحية 

استحداث  الجنائية، ومشاركتها في  الوساطة  ونظام 
وتحديث التشريعات بما فيه صالح المجتمع وفئاته 

المتعددة »الطفل، المرأة، األسرة...«.
وكدليل على ما تشهده النيابة العامة من تطور 
التحقيق  فــي  التخصص  مــبــدأ  تبنت  أنــهــا  وتــطــويــر، 
ــرائــــم الـــمـــاســـة  ــــص بــــشــــأن الــــجــ ــاألخـ ــ والــــتــــصــــرف، وبـ
كونه  المجتمع،  وسالمة  البالد  ومقومات  بمقدرات 
ــدرة الــكــامــلــة على  ــقــ ــى ســـرعـــة اإلنـــجـــاز والــ ــؤدي إلــ ــ يـ
ــة، وتــتــمــثــل صـــور الــتــخــصــص فـــي إنــشــاء  ــ جــمــع األدلــ
المالية  الجرائم  »نيابة  متخصصة  ووحــدات  نيابات 
االتجار  نيابة  والطفل،  نيابة األسرة  األمــوال،  وغسل 
باألشخاص، نيابة الجرائم االلكترونية، نيابة المرور، 
نيابة الوزارات والجهات العامة، نيابة التنفيذ، وحدة 
التهرب الضريبي، وحدة جرائم المخدرات.. وغيرها«، 
فضال عن استخدام واستثمار وسائل التقنية الحديثة 
عن  كالتحقيق  العامة  النيابة  في  للعمل  وتطويعها 
الكترونيًا،  وإنجازها  المراجعين  طلبات  وتلقي  ُبعد، 
ــال  ــــوط االتــــصــ ــــطـ ــرونــــي وخـ ــتــ ــكــ ــر مـــوقـــعـــهـــا االلــ ــبــ وعــ
وذوي  للمحامين  النيابة  أتاحتها  والتي  والتواصل، 

الشأن بالدعوى الجنائية.
نقطة جديرة بالذكر وغاية في األهمية، ومدعاة 
للفخر واالعتزاز، هي اهتمام النيابة العامة بقضايا 
المجتمع، والتي تجسدت في تدشين وإطالق مبادرة 
المعنية  المؤسسات  جهود  لتعزيز  »رعاية«،  ومشروع 
ــرأة واألســــــرة، والــمــســاهــمــة في  ــمـ بــرعــايــة الــطــفــل والـ
الــذي  للواقع  تصديها  خــالل  مــن  الوطنية،  الجهود 
تكشف عنه الدعاوى الجنائية، من أسباب اجتماعية 
الــوقــوع  أو  الجريمة  اقــتــراف  إلــى  تــقــود  شخصية،  أو 
ضحيتها، مما يستدعي الحماية والرعاية، مع شمول 
العديد من الحاالت بالرعاية والدراسة االجتماعية، 
والــــحــــمــــايــــة الـــشـــامـــلـــة والـــمـــتـــكـــامـــلـــة، واإلنـــســـانـــيـــة 

والحضارية، والوطنية كذلك.
د. علي بن فضل  والتقدير لسعادة  التحية  فكل 
وائــل  المستشار  وســعــادة  الــعــام،  الــنــائــب  البوعينين 
بوعالي النائب العام المساعد، وكافة أعضاء النيابة 

العامة.. فأنتم حماة المجتمع، وبكم نفتخر.

malmahmeed7@gmail.com

�لنيابة �لعامة.. و�لموؤتمر �ل�سحفي

ــت هــــيــــئــــة تـــنـــظـــيـــم  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الجنسية  وشــؤون  العمل  ســوق 
والـــــجـــــوازات واإلقــــامــــة بـــــوزارة 
وافـــٍد  تــرحــيــل 5300  الــداخــلــيــة 
أكتوبر 2022  الفترة من  خالل 

حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكـــــــــــــــــــــــــدت »الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة« 
بيان مشترك  و»الــجــوازات« في 
ظاهرة  مكافحة  على  الحرص 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــة غـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وااللـــتـــزام بــقــانــون اإلقــامــة في 
تنظيم  هيئة  وقــانــون  المملكة 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ســــــــوق الــــعــــمــــل وغـ

القوانين واإلجراءات.
وكشفت هيئة تنظيم سوق 
ــر مــن  ــثـ الـــعـــمـــل عــــن تــنــفــيــذ أكـ
تفتيشية  ــارة  ــ وزيـ حملة   7153
جنائية  مخالفة   731 وإحــالــة 
الفترة  في  العامة  النيابة  إلى 
مخالفة   257 منها  الــمــذكــورة، 
لعمالة  و474  عــمــل،  ألصــحــاب 
وافدة، كما تم إحالة 62 قضية 
عمل جبري إلى النيابة العامة، 
فــيــمــا بــلــغ مــجــمــوع الـــجـــزاءات 

المتحصلة 253 ألف دينار.
وأشـــــــــــــارت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
ســـوق الــعــمــل إلـــى زيــــادة وتــيــرة 
الزيارات والحمالت التفتيشية 
ــة مــــــــع الــــجــــهــــات  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
أبرزها  العالقة  ذات  الحكومية 
بــلــغ  حـــيـــث  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
التفتيشية  الـــزيـــارات  مــجــمــوع 
فــــي الـــفـــتـــرة الــــمــــذكــــورة نــحــو 
نسبتها  ــادة  ــزيـ بـ ــارات  ــ زيــ  7037
33% مــقــارنــة بـــذات الــفــتــرة من 
الحمالت  عــدد  زاد  كما   ،2021
الــتــفــتــيــشــيــة الـــمـــشـــتـــركـــة فــي 
 %66 بنسبة  الــمــذكــورة  الــفــتــرة 

لتصل إلى 116 حملة مشتركة.
ونّوهت الهيئة إلى حرصها 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــــــدور الــمــنــوط 
بــهــا فـــي تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل، 
ــى بـــيـــئـــة عــمــل  ــلـ ــاظ عـ ــفــ ــحــ والــ
تــتــمــتــع بـــاإلنـــتـــاجـــيـــة الــعــالــيــة 
والعدالة والتنافسية التي تعزز 
من قدرة المملكة في الحفاظ 
عــلــى جــاذبــيــتــهــا االســتــثــمــاريــة 
ــقـــوق  ــى حـ ــلــ ــع حــــفــــاظــــهــــا عــ ــ مــ
داعــيــة  الــعــمــل،  أطــــراف  جميع 
بالقوانين  االلتزام  إلى ضرورة 
واألنــــــــظــــــــمــــــــة واإلجــــــــــــــــــــــراءات 

المعتمدة في مملكة البحرين.
وأعربت هيئة تنظيم سوق 
وتقديرها  شــكــرهــا  عــن  الــعــمــل 
مختلف  تبذلها  التي  للجهود 
سيما  وال  الحكومية  الــجــهــات 
وزارة الداخلية ممثلة في شؤون 
واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية 
لــلــمــبــاحــث  الــــعــــامــــة  واإلدارة 
والمديريات  الجنائية،  واألدلة 
إلى  المحافظات،  فــي  األمنية 
الــعــامــة، وبقية  الــنــيــابــة  جــانــب 
ــي إطـــــــــار الـــعـــمـــل  ــ الــــجــــهــــات فــ

الحكومي المشترك.

�سوق �لعمل: ترحيل 5300 عامل مخالف لالأنظمة 
2022 دي�سمبر  نهاية  حتى  �أكتوبر  من  و�لقو�نين 

كتب وصور: عبداألمير السالطنة

إثر حادث مــروري على  لقي آسيوي مصرعه 
ــن ديـــــار الـــمـــحـــرق مـــســـاء أمــس  شـــــارع بـــالـــقـــرب مـ

)الثالثاء(.
كان آسيوي يقود سيارته بالقرب من منطقة 
ــار الــمــحــرق فــي الــســاعــة الــخــامــســة مــن مساء  ديـ
بالسياج  واصــطــدم  السيطرة  فقد  وفــجــأة  أمــس 
الحديدي، نتج عن ذلك اصابته بإصابات بليغة 
والسياج  الــســيــارة  تــضــررت  فيما  وفــاتــه،  إلــى  ادت 

الحديدي بتلفيات كبيرة.

وقــد حضر فــور وقـــوع الــحــادث ســيــارة شرطة 
الــســيــارات  ــا بتسهيل ســيــر  افـــرادهـ وقــــام  الــنــجــدة 
ــاه إلــــى حــيــن وصـــول  الـــقـــادمـــة فـــي نــفــس االتــــجــ
شرطة المرور والدفاع المدني وتم ازاحة السيارة، 
وبـــعـــدهـــا فــتــحــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق 

لمعرفة اسبابه.
الــداخــلــيــة على  وزارة  ذكـــرت  أخـــرى  مــن جهة 
آسيوي  وفــاة  تويتر:  االجتماعي  التواصل  موقع 
بــالــحــاجــز  ــه  ــارتـ ــيـ اصــــطــــدام سـ اثـــــر  ــا(  ــامــ عــ  30(
والجهات  الــمــحــرق،  ديــار  مــن  بالقرب  الــحــديــدي 

المختصة قامت باتخاذ الالزم.

وفاة �آ�سيوي �إثر ��سطد�م �سيارته بالحاجز �لحديدي

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1321830
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1321829
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16371/pdf/1-Supplime/16371.pdf?fixed7505
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/1321840
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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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متّكن من عالج �أكرث من 120 �ألف مري�ض م�صاب بالعمى جماًنا.. حممد بن مبارك يعلن:

طبيب �لعيون �لنيبايل رويت �لفائز بجائزة عي�صى خلدمة �لإن�صانية يف دورتها �خلام�صة

يف  خليفة،  ال  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وقال 

اأع�شاء جمل�س  اأم�س، بح�شور  موؤمتر �شحايف عقد ظهر 

اأمناء اجلائزة، وعلى راأ�شهم نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

بنت  مي  وال�شيخة  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ 

علي  وحممد  العرادي،  عبداهلل  وعلي  خليفة،  اآل  حممد 

عبداهلل  علي  للجائزة  العام  الأمني  ومب�شاركة  اخلزاعي، 

الربوفي�شور  للجائزة  املحكمني  جلنة  ورئي�س  خليفة، 

اإن�شانية  اأمانة اجلائزة قد تلقت اأعمالاً  ليان بولي�شن، اإن 

ا  من مرت�شحني لنيل اجلائزة قد بلغ عددهم 139 مرت�شحاً

القائمة  ا�شتعرا�س  مت  بينما  العامل،  اأنحاء  جميع  من 

عليهم  تنطبق  ممن  مرت�شحني  خم�شة  اإىل  واخت�شارها 

�شروط نيل اجلائزة.

وفق  اأنه  اإىل  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 

النظام الأ�شا�شي للجائزة والإجراءات املتبعة، قام جمل�س 

اأمناء اجلائزة با�شتعرا�س اأعمال املرت�شحني اخلم�شة، اإذ 

عن  والتحري  بال�شفر  ميداين  عمل  فريق  يقوم  اأن  قرر 

ما جاء  وبناءاً على  باجلائزة،  للفوز  املرت�شحني  منجزات 

الجتماع واملداولة  امليداين، ويف �شوء  الفريق  تقرير  به 

التي عقدها جمل�س اأمناء اجلائزة فقد تقرر منح اجلائزة 

ا لعمله وجهوده الإن�شانية. لرويت تكرمياً

واعترب �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اأن اجلائزة، منذ 

البحرين  اإميان مملكة  توؤكد  العام 2009،  انطالقتها يف 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  بقيادة 

املعظم بروح الت�شامح والعي�س امل�شرتك، واحلر�س على 

جمالت  يف  ال�شبق  باأ�شحاب  والتعريف  ال�شتك�شاف 

اأن�شئت  التي  املبادئ  الإن�شاين وتكرميهم من واقع  العمل 

من اأجلها اجلائزة. 

ال�شيخ  �شمو  اأكد  ال�شحافيني،  اأ�شئلة  على  رد  ويف 

دورية  مراجعة  هناك  اأن  خليفة  ال  مبارك  بن  حممد 

بالقرتاحات  ا  اأي�شاً ياأخذ  اأنه  اإىل  لفتاًا  اجلائزة،  جلوانب 

لتحقيق اأهدافها الإن�شانية على اأكمل وجه.

التي  الكيفية  حول  لـ»الأيام«  �شوؤال  على  رد  ويف 

�شفتها  على  احلفاظ  من  اجلائزة  خاللها  من  متكنت 

بولي�شني  الربوفي�شور  اكد  التحديات،  رغم  الإن�شانية 

ان الكثري من ال�شعوبات مت التعامل معها، ما ا�شتوجب 

التعامل بحذر مع الفئات املحتملة للفوز باجلائزة.

على  اجلهات  من  الكثري  اإن  الربوفي�شور  وقال 

ا لأفراد او موؤ�ش�شات  امل�شتوى العاملي تريد ان متنح تقديراً

تكون  الأحيان ل  لكن يف بع�س  اإن�شانية،  قدمت خدمات 

املعلومات املتوافرة �شحيحة، بالإ�شافة اإىل توافر عن�شر 

ا.  ال�شتدامة يف اخلدمات التي تقدم للنا�س، ما ُيعد حتدياً

مت�شي  التحكيم  جلنة  ان  اإىل  الربوفي�شور  واأ�شار 

ا من اأجل التحقق من �شحة املعلومات قبل منح  وقتاًا كبرياً

اجلائزة، بالإ�شافة اإىل الفريق امليداين الذي يقوم بعملية 

الذين  الأ�شخا�س  اأن  التاأكد  حتقق كبرية يتم من خاللها 

اأي  امل�شاعدات  يقدمون م�شاعدات ل ي�شتهدفون من وراء 

اجندات او اهداف �شيا�شية. 

ويف رد على �شوؤال لـ»الأيام« حول ما اذا كان هناك 

يف  اإن�شانية  خدمات  قدموا  الذين  من  حمتملون  فائزون 

بحياة  اأودت  التي  كوفيد-19  جائحة  مكافحة  اطار 

اأن  اجلائزة خليفة  عام  اأمني  ك�شف  العامل،  املاليني حول 

التي  اجلهات  �شمن  من  كانت  العاملية  ال�شحة  منظمة 

العاملون يف جمال  قائمة اجلائزة، وكذلك  و�شعت على 

على  ا  اأي�شاً كانوا  كوفيد-19  مكافحة  يف  امليداين  العمل 

العيون  طبيب  فوز  اإىل  اللجنة  خل�شت  لكن  القائمة، 

النيبايل.

عبداهلل  علي  للجائزة  العام  الأمني  اكد  جانبه،  من 

من  ق�شرية  قائمة  حددت  قد  التحكيم  جلنة  ان  خليفة 

بحث  فريق  تكليف  مت  اإذ  حمتملني،  فائزين  خم�شة 

ميداين بال�شفر اإىل مواقع الفائزين املحتملني للتحقق من 

اأعمالهم، والتاأكد من مطابقتها ملعايري الفوز املعتمد، قبل 

الأمناء  جمل�س  ويقرر  امليدانية  الأبحاث  نتائج  تاأتي  ان 

منح اجلائزة اإىل الطبيب رويت. 

قد  رويت  النيبايل  العيون  طبيب  ان  خليفة  وقال 

ا�شتهر عاملياًا بابتكار تلك الطريقة اجلديدة لعالج مر�س 

عتامة العيون، كما ا�شتطاع اأن يطور عد�شة جديدة تزرع 

داخل مقلة العني ميكن اإنتاجها ب�شعر اأرخ�س بكثري من 

على  �شاعدته  الثمن  رخي�شة  العد�شة  وهذه  مثيالتها، 

اإجراء جراحة لعالج اإعتام عد�شة العني يف اأقل من خم�س 

من  ُغَرز  دون  البي�شاء  املياه  باإزالة  خاللها  يقوم  دقائق 

ا�شطناعية  بعد�شة  وا�شتبدالها  �شغرية،  �شقوق  خالل 

الكلفة. منخف�شة 

من  متّكن  قد  النيبايل  الطبيب  ان  اإىل  خليفة  واأ�شار 

الذي  بالعمى  م�شاب  مري�س  األف   120 من  اأكرث  عالج 

ميكن تفاديه جماناًا، دون اأن ياأخذ من مر�شاه الفقراء اأي 

مقابل مادي.

وا�شتعر�س خليفة نتائج فريق البحث امليداين الذي 

ى عن العمال الإن�شانية التي قدمها الدكتور رويت،  تق�شّ

والتي كانت قد بداأت يف معهد طب العيون يف العا�شمة 

ميدانية،  ومنها  م�شت�شفيات  زيارة  وكذلك  كتامندو، 

تو�شل  التي  العد�شة  ت�شنيع  كيفية  اإىل  التعرف  وكذلك 

العد�شات  بفاعليتها  ت�شاهي  وهي  رويت،  الطبيب  اإليها 

غالية الثمن.

قد  ي  والتق�شّ البحث  فريق  ان  على  خليفة  و�شدد 

الطبيب  يراأ�شها  التي  اخلريية  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  خل�س 

ولي�شت  ربحية  م�شتقلة غري  موؤ�ش�شة خريية  رويت هي 

املعهد  اأن  كما  حكومي،  تاأثري  لأي  تخ�شع  ول  حكومية، 

الذي قام الطبيب باإن�شائه ُيعد معهداًا فريداًا من نوعه يف 

املتعددة،  الت�شنيع  مرافق  حيث  من  الثالث،  العامل  دول 

عمل  يف  البتكار  عن�شر  اأن  كما  املعدات،  وا�شتخدام 

هو  اجلوانب  متعدد  والطبي  الإن�شاين  رويت  الدكتور 

نف�س  توؤدي  اقت�شادية  مواد  من  ت�شّنع  عد�شة  اكت�شاف 

الغر�س  لذات  امل�شتخدمة  العد�شة  به  تقوم  الذي  الدور 

عاملياًا، اإىل جانب ابتداع اأ�شلوب جراحي طبي متميز يقلل 

جانب  اإىل  الوقت،  ويخت�شر  اجلانبية،  امل�شاعفات  من 

نتائج  نف�س  ويعطي  امل�شتخدمة،  املواد  كلفة  خف�س 

العد�شة املتعارف عليها طبياًا يف العامل.

كما خل�س تقرير فريق البحث -وفق خليفة- اإىل اأن 

ا حملياًا لإنتاج العد�شات  الطبيب النيبايل قد اأ�ش�س م�شنعاً

رخي�شة الثمن، وينجز هذا امل�شنع اإنتاج اأكرث من 350 

األف عد�شة كل عام ملر�شى عتامة العيون بكلفة ل تتجاوز 

3 دولرات اأمريكية، كما اأن الطبيب قد اأجرى خالل 30 

ا اأكرث من خم�شني األف عملية جراحية للعني، يف عمل  عاماً

ا غري قادر على حتمل اأي  خريي غري ربحي، اأفاد به قطاعاً

من  العديد  تدريب  اإىل جهوده يف  بالإ�شافة  مالية،  كلفة 

الأطباء، وخدماته التطوعية.

واأفريقيا  اآ�شيا  دول  من  لعدد  زيارات  بتنظيم  قام  اإذ 

املحتاجني،  من  كبرية  لأعداد  للعيون  عمليات  لإجراء 

للقيام  العيون  لأطباء  العملي  التدريب  تقدمي  اإىل  اإ�شافة 

تقرير  خل�س  كما  العمليات،  من  املبتكر  النوع  هذا  مبثل 

يحقق  الطبيب  اأ�ش�شه  الذي  املعهد  ان  اإىل  البحث  فريق 

بثالث  للمر�شى  دعم  نظام  خالل  من  املالية  ال�شتدامة 

القادرين  وغري  الفقراء  يتلقاه  ما  ومنها  م�شتويات، 

كلفة  من  جزء  ودعم  مالية،  كلفة  اأي  دون  العالج  على 

العمليات للمحتاجني بح�شب م�شتوى دخلهم، واحت�شاب 

التكلفة املالية للعمليات كاملة على املقتدرين.

�شرده  الذي  التقرير  الطبيب رويت -وفق  اأ�شهم  كما 

املا�شية،  الثالثني  الأعوام  يف  عمله  خالل  خليفة-، 

باأ�شلوبه اجلراحي املبتكر يف خف�س ن�شبة العمى القابل 

للعالج حلوايل الن�شف يف النيبال، كما قام بتدريب اأكرث 

من 650 طبيباًا من جميع اأنحاء العامل لي�شاركوه نف�س 

الدرب، ولينقل اإليهم خربته يف معركته �شد العمى الذي 

اأجراه  ما  جمموع  فكان  العامل،  بلدان  يف  جتنبه  ميكن 

الأطباء من عمليات ناجحة قد جتاوز 35 مليون  هوؤلء 

عملية جراحية حول العامل.

ثالثني  حالياًا  رويت  الدكتور  مركز  ي�شم  حني  يف 

العيون،  مر�شى  ومعاجلة  عمليات  لإجراء  ا  مقيماً طبيباًا 

تنت�شر  طبياًا  ا  مركزاً ع�شر  و�شتة  م�شت�شفيني  خالل  من 

اأطباء من الوليات املتحدة  النيبال، مبن فيهم  اأرجاء  يف 

كما  وغريها.  اآ�شيا  دول  وخمتلف  واأفريقيا  الأمريكية 

ا.  �شنوياً ناجحة  عملية  اآلف  �شتة  نحو  املركز  يجري 

التجربة  نقل  اإىل  املتنقلة  امل�شت�شفيات  جناح  اأدى  ولقد 

اإىل بوتان وتايلند ومينمار ومنغوليا وباك�شتان وكوريا 

ال�شمالية واإثيوبيا وبنغالد�س وال�شني والهند.

للجائزة  التحكيم  جلنة  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 

تعزيز  ت�شتهدف  اجلائزة  ان  بولي�شني  ليان  الربوفي�شور 

قيم الإن�شانية، مبا يوؤثر على حياة النا�س ب�شكل اف�شل. 

لفتاًا اإىل اأن اأع�شاء جلنة التحكيم تتكون من عدة بلدان، 

من بينها البحرين. 

دورتها  خالل  قدمت  قد  اجلائزة  ان  بولي�شني  وقال 

ال�شابقة اإىل �شخ�شيات قدموا ت�شحيات، واأم�شوا العديد 

من وقتهم من اأجل الخرين، مبا يف ذلك اأنا�س يف بلدان 

�شهدت �شراعات ومن بينها العراق. 

لهذه  الفائز  ان  اإىل  بولي�شني  الربوفي�شور  واأ�شار 

اأ�شرة فقرية، وحظي  الدورة الطبيب دوريت قد جاء من 

الذي  الوقت  ويف  اأ�شرتاليا.  يف  جيدة  تعليم  بفر�شة 

كونه  متقدم  بلد  اأي  او  اأ�شرتاليا  يف  البقاء  باإمكانه  كان 

�شخ�شية ابتكارية، اإل اأنه اختار العودة اإىل دياره خلدمة 

قام  التي  الثمن  قليلة  عد�شات  ويقدم  بلده،  يف  النا�س 

بابتكارها اإىل املحتاجني. 

دورا  تلعب  البحرين  اأن  على  الربوفي�شور  و�شدد 

ا يخدم �شعوب يف خمتلف انحاء العامل. اإن�شانياًا كبرياً

متام �أبو�صايف:

ك�صف جمل�س �أمناء جائزة عي�صى 

بجائزة  �لفائز  �لإن�صانية عن  للخدمة 

دورتها  �لإن�صانية يف  عي�صى خلدمة 

�خلام�صة 2021/ 2022. 

�ملعظم،  �مللك  جاللة  ممثل  و�أعلن 

عي�صى  جائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 

�ل�صيخ حممد  �لإن�صانية �صمو  خلدمة 

�جلائزة  منح  خليفة  �ل  مبارك  بن 

�صندوك  �لدكتور  �لعيون  لطبيب 

تكرمًيا  وذلك  �لنيبال،  من  رويت 

لعمله وجهوده �لإن�صانية. 

�أمني عام �جلائزة: رويت �بتدع �أ�صلوًبا جر�حًيا طبًيا متميًز� يقلل من �مل�صاعفات �جلانبية

�لفائز لهذه �لدورة �لطبيب دوريت

ت�صوير: ح�صن قربان

https://www.alayam.com/online/local/995769/News.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12338/PDF/INAF_20230118031652139.pdf


P  12

Link

P  6

Link

حمليات 06www.alayam.com

الربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ـ العدد 12338

Wednesday 18th January 2023 - No. 12338

افتتح ور�شة العمل »الهوية القانونية: اأمن احلدود والتنقل الآمن«

ه�شام بن عبدالرحمن: اجلواز الإلكرتوين نقلة نوعية تعزز مكانة البحرين الدولية
الأوىل  الن�سخة  اأعمال  البحرين  اليوم يف مملكة  بداأت 

القانونية:  )الهوية  عنوان  حملت  التي  العمل،  ور�سة  من 

اأمن احلدود والتنقل الآمن( والتي تعقدها �سوؤون اجلن�سية 

الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  والإقامة،  واجلوازات 

وي�سارك  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  وجامعة  للهجرة 

الدول  خمتلف  من  اخلرباء  من  ونخبة  م�سوؤولون  فيها 

للبحث يف  والدولية  الإقليمية  املنظمات  العربية، وممثلو 

زيادة التن�سيق على ال�سعيدين الإقليمي والدويل لتحقيق 

ف�سال  واملنظمة  الآمنة  الهجرة  وتي�سري  امل�سرتكة  الأهداف 

عن تعزيز تبادل املعلومات يف جمال بناء �سيا�سات الهجرة 

القائمة على الأدلة والبيانات.

ه�سام  ال�سيخ  رحب  العمل،  ور�سة  افتتاحه  وخالل 

ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

اأعمال  يف  بامل�ساركني،  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

الور�سة والتي تهدف اإىل تعزيز تبادل اخلربات، وال�ستفادة 

من اأف�سل املمار�سات الدولية والوطنية مبا يخ�ص الق�سايا 

اأن حتقق  امله يف  عن  معربا  القانونية،  بالهوية  املتعلقة 

املرجوة،  واحللول  التو�سيات  وتقدم  اأهدافها  الور�سة 

ومتطلعاً ل�ستمرار هذا التعاون امل�سرتك ملا فيه من فائدة 

كبرية للعاملني بهذا املجال يف الدول العربية.

واأكد اأن الت�سريعات والقوانني الوطنية تعترب الركائز 

داخل  بها  التعامل  يتم  التي  القانونية  للهوية  الأ�سا�سية 

حلاملها  تتيح  بحيث  الوطنية،  احلدود  نطاق  وخارج 

مع  يتوافق  مبا  واآمن،  قانوين  ب�سكل  الدول  عرب  النتقال 

املعايري الدولية املعتمدة يف هذا املجال، مو�سحا ان خري 

البحريني  ال�سفر  جواز  ت�سنيف  ارتفاع  ذلك،  على  برهان 

البحرين  م�ساعي  اأن  اإىل  م�سرياً  العاملي،  امل�ستوى  على 

م�ستمرة يف تطوير الهوية القانونية من خالل العمل على 

م�سروع اجلواز اللكرتوين، والذي ي�سكل نقله نوعية يف 

تطوير وثائق ال�سفر، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين 

دوليا يف هذا املجال.

احلرف�ص،  عبدالعزيز  خالد  الدكتور  اأ�سار  جهته،  من 

نائب الرئي�ص للعالقات اخلارجية يف جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية، اإىل اأن اجلامعة هي اجلهاز العلمي ملجل�ص 

ال�سرتاتيجيات  تنفيذ  به  واملناط  العرب  الداخلية  وزراء 

واخلطط العربية الأمنية املقرة من املجل�ص، منوهاً اإىل اأن 

يف  واخلربات  املمار�سات  اأف�سل  نقل  على  تعمل  اجلامعة 

العربية من خالل  المنية  الجهزة  المنية جلميع  العلوم 

للتعاون  تعزيزاً  والدولية  القليمية  و�سراكاتها  عالقاتها 

العربي الدويل يف كافة املجالت الأمنية.

من جهته، اأكد عثمان البلبي�سي، مدير املكتب الإقليمي 

للمنظمة الدولية للهجرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

ال�سيا�سات  اأهم  ملناق�سة  تهدف  الور�سة  هذه  اأن  اإفريقيا، 

لتعزيز جهود دول املنطقة يف �سعيها لتنظيم الهجرة ب�سكل 

اآمن ومنتظم وفعال، م�سيدا بالتو�سع بال�سراكات الإقليمية 

التي ت�ساهم ب�سكل مبا�سر يف ت�سريع وترية تنفيذ التفاق 

العاملي للهجرة الآمنة يف املنطقة وتكري�ص ا�سرتاتيجيات 

الهجرة  اإدارة  اأجل مواجهة حتديات  املتطورة من  الهجرة 

يف املنطقة.

يف  املتحدة  لالأمم  املقيم  املن�سق  املقود،  خالد  واأ�سار 

العمل  ور�ص  من  الأوىل  الن�سخة  اأن  اإىل  البحرين  مملكة 

تاأتي يف اإطار حر�ص الأمم املتحدة على دعم وتعزيز قدرات 

عن  معرباً  القانون.  �سيادة  ل�سمان  املنطقة؛  ال�سلطات يف 

اأمله يف حتقيق العدالة وال�سالمة والأمن، ومنع اجلرمية، 

مبا يف ذلك الإجتار بالب�سر. منوها اإىل اأهمية موا�سلة تركيز 

النقا�ص على الهوية القانونية، والعرتاف بكل �سخ�ص اأمام 

لت�سجيل  الناجح؛  العملي  التطبيق  اإىل  و�سول  القانون، 

لهذه  القانونية  الهوية  دليل  واإ�سدار  املعلومات احليوية، 

الفئة امل�ستهدفة من الأفراد، التي هي فى اأم�ص احلاجة اىل 

م�ساعدة املجتمع الدويل.

اإن�ساء  مبادرة  اإطار  يف  تاأتي  التي  الور�سة  وتهدف 

واحلدود  الهجرة  اإدارة  يف  الفني  للتعاون  العربي  املركز 

يف الريا�ص اإىل تعزيز التعاون بني دول املنطقة واملنظمات 

اخلربات،  وتبادل  القدرات،  لتعزيز  والدولية؛  الإقليمية 

وتكري�ص اأف�سل املمار�سات املالئمة ملختلف التحديات التي 

ال�سلة؛  ذات  والق�سايا  الهجرة  جمال  يف  املنطقة  تواجه 

وذلك ل�سمان هجرة اآمنة ومنظمة، اإىل جانب تاأمني ح�سول 

دول  مل�ساعدة  قانونية؛  وهوية  معلومات  على  املهاجرين 

املنطقة يف تنفيذ �سيا�سات هجرة ماأمونة، واإدارتها ب�سكل 

فعال.

من خالل جلان حتكيم ت�شم نخبة من املتخ�ش�شني يف القراآن الكرمي

انطالق الت�شفيات الأولية جلائزة الأمري خليفة بن �شلمان القراآنية

الإعالن عن فعاليات مهرجان

 ربيع الثقافة ال�شابع ع�شر اليوم
 »املهن ال�شحية«: ت�شكيل جلنة

 الت�شنيف املركزية لتقليل الإجراءات وت�شريعها

جلائزة  الثالثة  الدورة  ت�سفيات  انطلقت 

الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

 14 املا�سي  ال�سبت  يوم  القراآنية  خليفة  اآل 

اأكرث  مب�ساركة  التالية،  والأيام  اجلاري  يناير 

فروع  خم�سة  يف  وم�ساركة  م�سارك   800 من 

للجائزة، املقامة برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة 

لولوة بنت خليفة بن �سلمان اآل خليفة، الرئي�سة 

من  وبتنظيم  للرب،  النور  جلمعية  الفخرية 

جمعية النور للرب للعام الثالث على التوايل.

ت�سفيات  اأن  املنظمة  اللجنة  اأو�سحت  وقد 

بني  ومميًزا  راقًيا  تناف�ًسا  ت�سهد  اجلائزة 

مناذج  قدموا  الذين  واملت�سابقات  املت�سابقني 

م�سرفة من حفظ القراآن الكرمي وتالوته، حيث 

للجائزة  للذكور  الت�سفيات  مناف�سات  بداأت 

�سالة  حتى  وا�ستمرت  املا�سي  ال�سبت  �سباح 

يوم  م�ساء  اإىل  الأحد  يوم  ع�سر  ومن  الع�ساء، 

للرب  النور  جمعية  قاعة  يف  وذلك  الإثنني، 

بالرفاع الغربي، بواقع 280 مت�سابًقا يف يوم 

بينما  التالية،  الأيام  مت�سابًقا يف  ال�سبت و80 

ال�سبت  يوم  لالإناث  الأولية  الت�سفيات  تقام 

املوافق 28 يناير اجلاري، وذلك وفًقا للجداول 

الزمنية للمت�سابقات واملعتمدة من قبل اللجنة 

املنظمة.

هذه  يف  املنظمة  اللجنة  ا�ستحدثت  وقد 

ا للرباعم وهو فرع حفظ �سور  الدورة فرًعا خا�سً

جزء عم ملا دون �سن ع�سر �سنوات، وذلك حتى 

حتتوي فروع اجلائزة جميع الأعمار امل�ساركة 

فيها وتخدم جميع الفئات.

التحكيم  جلان  باأن  املنظمة  اللجنة  وقالت 

الكرمي  القراآن  املتخ�س�سني يف  ت�سم نخبة من 

للذكور  التحكيم  جلنة  اأفرع  يراأ�ص  وجتويده، 

اإبراهيم ن�سف وال�سيخ  ال�سيخ  كل من ف�سيلة 

م�سطفى  عبداهلل  وال�سيخ  البوعركي  م�سعب 

وال�سيخ عي�سى املحميد وال�سيخ الدكتور ح�سن 

املعويل، وع�سوية كل من ال�سيخ نا�سر يون�ص 

جناحي وال�سيخ اأمين عبدالغني وال�سيخ اأحمد 

عمار  وال�سيخ  عايد  حمد  وال�سيخ  ال�سيا�ص 

ح�سن، اأما جلنة التحكيم لالإناث فترتاأ�ص اأفرع 

التحكيم كل من مرمي التميمي و�سفية الذوادي 

وع�سوية  العبا�سي،  و�سريفة  حممود  وزينب 

كل من انت�سار قحطاين ووفاء امل�سحي واأماين 

بركات والأ�ستاذة بدرية الذوادي.

واختتمت اللجنة املنظمة ت�سريحها بفخرها 

لهذه  للرب  النور  جمعية  باحت�سان  واعتزازها 

للقراآن  ورعايتها  اأهدافها  العظيمة يف  اجلائزة 

الكرمي، وذلك للعام الثالث على التوايل، حلملها 

ا�سم املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، داعيًة 

اهلل العلي القدير اأن يوفق اجلميع خلدمة القراآن 

الكرمي وخدمة مملكتنا الغالية.

البحرين  هيئة  تعلن 

مركز  والآثار،  للثقافة 

حممد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 

اآل خليفة للثقافة والبحوث 

بالتعاون  الدانة،  وم�سرح 

للفنون  الرواق  م�ساحة  مع 

الت�سكيلية  للفنون  والبارح 

فعاليات  كون�سبت،  واآرت 

وبرامج مهرجان ربيع الثقافة ال�سابع ع�سر، وذلك خالل موؤمتر �سحايف 

يقام اليوم الأربعاء املوافق 18 يناير 2023 يف م�سرح الدانة.

فرباير  �سهري  بني  ما   2023 لعام  الثقافة  ربيع  مهرجان  ويقام 

من  العديد  ت�ست�سيفها  التي  بالأن�سطة  حافاًل  برناجًما  ويقّدم  ومار�ص 

اململكة،  يف  العمرانية  واملعامل  التاريخية  واملواقع  الثقافية  املوؤ�س�سات 

كاملعار�ص والعرو�ص والأم�سيات املو�سيقية، احللقات النقا�سية والأدبية 

بالتف�سيل  عنها  �سيعلن  والتي  الكثري،  العمل وغريها  وور�ص  والفكرية 

خالل املوؤمتر ال�سحايف.

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

على  حر�سها  من  انطالقاً  املركزية  الت�سنيف  جلنة  ت�سكيل 

تطوير الإجراءات الرقابية.

وتخت�ص اللجنة بت�سنيف املنتجات لتحديد اجلهة الرقابية 

للم�ستثمرين  ت�سهيالً  املختلفة  ال�سحية  باملنتجات  املخت�سة 

اإذ �ست�سهم هذه اخلطوة يف اخت�سار  وال�سركات املتخ�س�سة، 

بن�سبة  للت�سنيف  الالزمة  الإجراءات  وتقليل  الزمنية  الفرتة 

طلبات  يف  للبت  امل�ستغرق  احلايل  بالوقت  مقارنة   %40

املنتجات غري امل�سنفة.

كما �ست�سهم اللجنة يف احلد من احلاجة للتوا�سل مع اأكرث 

من جهة لت�سنيف املنتجات، ليكون التوا�سل من خالل اللجنة 

القطاع  يف  ال�ستثمار  زيادة  اللجنة  اأعمال  وتدعم  املركزية. 

ال�سحي وتوفري املنتجات الطبية لل�سوق املحلية.

»الرتبية«: فتح باب 

التظلم بداية الف�شل الدرا�شي الثاين

اأفادت وزارة الرتبية والتعليم اأنه يف �سوء اإعالن نتائج الف�سل الدرا�سي الأول، فاإنه 

�سيتم فتح باب التظلم ابتداًء من بداية الف�سل الدرا�سي الثاين عرب التقدم بطلب لدى اإدارة 

املدر�سة امل�سجل فيها الطالب، وطبًقا لالآليات والإجراءات املعتمدة التي �سيتم تو�سيحها 

فاإنه  الطالب،  م�سلحة  على  من حر�سها  انطالًقا  اأنه  الوزارة  واأكدت  املدار�ص،  من خالل 

التي  الدرا�سية طبًقا لالإجراءات  املقررات  الأداء يف عدد من  اإمكانية حت�سني  اإتاحة  �ستتم 

�سيتم اإعالنها مع بدء الف�سل الدرا�سي الثاين.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/995764/News.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12338/PDF/INAF_20230118031652139.pdf
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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

Link

P  2

Link

إعالن فوز طبيب العيون سندوك رويت من النيبال

 محمد بن مبارك: جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
تؤّكد إيمان البحرين بالتسامح والعيش المشترك

أّكد س��مو الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليفة 
الممث��ل الخ��اص لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك المعظم رئي��س مجلس أمن��اء جائزة 
عيس��ى لخدمة اإلنس��انية، أّن جائزة عيس��ى 
أّسس��ها حض��رة  لخدم��ة اإلنس��انية والت��ي 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، تس��تذكر باإلج��الل والتقدي��ر ال��روح 
الكريمة الخّيرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى 
ب��ن س��لمان آل خليفة طّيب اهلل ثراه، مش��يدًا 
بمب��ّرة ومب��ادرة جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه 
بإنش��اء ه��ذه الجائزة تخليدًا لذك��راه العطرة 
واحتفاء بمواقف��ه وأعماله اإلنس��انية ودوره 
الكبير في تأسيس الدولة الحديثة لتبقى هذه 
الجائ��زة ش��علة خير وتكريم لمن يس��هم في 

خدمة البشرية جمعاء.

 جاء ذلك خ��الل المؤتمر الصحفي الذي عقده 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل 
الخاص لحضرة صاحب الجاللة الملك المعظم 
رئي��س مجل��س أمناء جائ��زة عيس��ى لخدمة 
اإلنسانية، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء 
مجلس أمناء جائزة عيس��ى لخدمة اإلنسانية، 
وبحض��ور مندوب��ي مختل��ف وس��ائل اإلعالم 
المحل��ي واإلقليم��ي والدولي، وذل��ك لإلعالن 
ع��ن الفائز بجائزة عيس��ى لخدمة اإلنس��انية 
في دورتها الخامسة 2021-2022، والتي قّرر 
مجلس األمن��اء منحها لطبيب العيون النيبالي 
الدكتور س��ندوك رويت.  وقال س��مّوه إن هذه 
الجائ��زة، ومن��ذ انطالقتها ف��ي فبراير 2009 

وعب��ر دوراتها الخم��س تؤكد إيم��ان مملكة 
البحرين الراس��خ في ظّل مس��يرتها التنموية 
الش��املة بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
مس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، بأهمية التس��امح 
والعيش المشترك والحرص على إبراز أصحاب 
السبق في مجاالت العمل اإلنساني وتكريمهم 
من واق��ع المب��ادئ التي ُأنش��ئت م��ن أجلها 
الجائزة.  ب��دوره، أوضح األمي��ن العام لجائزة 
عيسى لخدمة اإلنس��انية علي عبداهلل خليفة، 
أّنه قد تقدم لنيل الجائزة في دورتها الخامسة 

2021-2022 مئة وخمس��ة وأربعين مترشحًا 
م��ن مختل��ف بل��دان العال��م، وعم��ل مجلس 
أمن��اء الجائ��زة، وبجهد وح��رص متواصل مع 
أمان��ة الجائ��زة ولجنة التحكي��م المؤلفة من 
ش��خصيات عالمية من ذوي الخب��رة والكفاءة 
العلمي��ة والقانونية واألكاديمية بالبحث فيما 
تلّقت��ه أمانة الجائزة من أعمال إنس��انية من 
مترشحين لنيل الجائزة العتماد 139 مترشحًا، 
تم ع��رض أعماله��م المكتمل��ة األهلية على 
هيئ��ة تحكي��م م��ن ذوي االختص��اص يمثل 
أعضاؤه��ا ق��ارات العال��م، وت��م اس��تعراض 
القائم��ة واختصارها إلى خمس��ة مترش��حين 

ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة.

وتاب��ع األمي��ن الع��ام لجائزة عيس��ى لخدمة 
اإلنس��انية بأّن مجلس األمناء كّلف فريق بحث 
ميداني بالس��فر إل��ى مواقع ه��ؤالء الفائزين 
ع��ن  أعماله��م  عل��ى  لالط��الع  المحتملي��ن 
كث��ب والتأكد م��ن مطابقته��ا لمعايير الفوز 
المعتمدة، وفي ضوء نتائج األبحاث الميدانية 
ق��رر مجلس األمناء من��ح الجائزة ف��ي دورتها 
الخامس��ة إلى طبيب العيون النيبالي الدكتور 
س��ندوك رويت، مس��تعرضًا ُنبذة عن س��يرته 

وأعماله وإنجازاته في المجال اإلنساني.  
م��ن جانب��ه تح��دث رئي��س لجن��ة التحكي��م 
البروفس��ور ي��ان بولس��ون ع��ن مه��ام لجنة 
التحكي��م ومعايي��ر االختي��ار بم��ا يتوافق مع 
أه��داف الجائ��زة ومبادئها وإنس��انية صاحب 
العظمة الش��يخ عيسى بن س��لمان آل خليفة 

طيب اهلل ثراه.

خليفة: 145 مترّشحًا من مختلف دول العالم في الدورة الخامسة للجائزة

ابتكر طريقة جديدة لعالج العتامة بزراعة داخل المقلة

سندوك رويت.. إجراء 50 ألف جراحة في العين كعمل خيري
أك��د األمي��ن الع��ام لجائ��زة عيس��ى 
لخدمة اإلنس��انية علي عبداهلل خليفة 
أن مجل��س أمن��اء الجائ��زة تأكد من 
ج��دارة أعمال طبيب العي��ون النيبالي 
الدكت��ور س��ندوك رويت لني��ل جائزة 
عيس��ى لخدمة اإلنس��انية في دورتها 
الخامس��ة لتمايزها وقربه��ا من روح 
المعايير المحددة لمنح الجائزة قياسًا 

باألعمال الجليلة األخرى.
وقال األمين الع��ام إن وقائع الوصول 
إل��ى ق��رار من��ح الجائزة إل��ى الدكتور 
س��ندوك رويت مرت بمراح��ل عديدة 
الش��روط  اس��تيفاء  م��ن  للتأك��د 
ومعاينتها ميداني��ًا على أرض الواقع، 
إذ تق��دم لني��ل الجائ��زة ف��ي دورتها 
21-2022 مائة وخمس��ة  الخامس��ة 
وأربعين مترش��حًا م��ن مختلف بلدان 
العالم، تمت المفاضلة بينهم حسب 
اشتراطات الجائزة إلى 139 مترشحًا، 
المكتمل��ة  أعماله��م  عرض��ت  ث��م 
األهلية عل��ى هيئة تحكي��م من ذوي 

االختصاص من قارات العالم.
وق��ال خليفة إن لجنة التحكيم خلصت 
من تحديد قائمة قصيرة من خمس��ة 
فائزي��ن محتملي��ن، وكل��ف مجل��س 
األمن��اء الموق��ر فريق بح��ث ميداني 
بالس��فر إل��ى مواقع ه��ؤالء الفائزين 
للتحق��ق م��ن أعمالهم  المحتملي��ن 
لمعايي��ر  م��ن مطابقته��ا  والتأك��د 
الف��وز المعتم��دة. وفي ض��وء نتائج 
األبح��اث الميدانية قرر مجلس األمناء 
من��ح الجائزة ف��ي دورتها الخامس��ة 
إلى طبي��ب العيون النيبال��ي الدكتور 
س��ندوك رويت. وقدم عرضًا تفصيليًا 
حول طبيب العي��ون النيبالي الدكتور 
س��ندوك رويت ال��ذي اش��تهر عالميًا 
بابت��كار طريقة جدي��دة لعالج مرض 
عتامة العيون، كما استطاع أن يطور 
عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين 
يمكن إنتاجها بس��عر أرخ��ص بكثير 
من مثيالتها، وهذه العدس��ة رخيصة 
الثم��ن س��اعدته عل��ى إج��راء جراحة 
لع��الج إعتام عدس��ة العي��ن في أقل 
من خمس دقائق يقوم خاللها بإزالة 
المي��اه البيضاء بدون ُغ���َرز من خالل 

ش��قوق صغيرة واس��تبدالها بعدسة 
اصطناعي��ة منخفض��ة الكلفة، فضاًل 
عن تمكن��ه من عالج أكث��ر من 120 
أل��ف مري��ض مصاب��ًا بالعم��ى الذي 
يمكن تفاديه مجانًا دون أن يأخذ من 

مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.
وع��ن العمل اإلنس��اني النبي��ل الذي 
اس��تحق م��ن أجل��ه الدكت��ور روي��ت 
الجائزة، قال إن فريق البحث الميداني 
ق��ام بزي��ارة معهد ط��ب العيون في 
العاصمة كتامندو، وزيارة مستش��فى 
هيت��ودا المجتمع��ي للعي��ون خ��ارج 
العاصم��ة، ومعاين��ة المستش��فيات 
الميداني��ة المتنقلة واللقاء المباش��ر 
م��ع الدكتور روي��ت والفري��ق العامل 
مع��ه، من أطباء وممرضي��ن وفنيين، 
والحض��ور الميداني لمس��ارح عمليات 
المستش��فيات  ف��ي  العدس��ات  زرع 
الثابت��ة والمتنقل��ة بمختل��ف القرى 
الش��خصي  الجبلية، وااللتقاء  واألنحاء 
االنتظ��ار  س��احات  ف��ي  بالمرض��ى 
الخارجي��ة، والتحدث إليهم مباش��رة، 
الستكش��اف طبيعة الحاالت والتعرف 

على ردود األفعال المباشرة.
وأض��اف أن من مه��ام فري��ق البحث 
الميداني التع��رف على كيفية تصنيع 
العدس��ة التي توص��ل الدكتور رويت 
إلى اكتش��اف مادتها الخام لتضاهي 
بفاعليته��ا العدس��ات غالي��ة الثمن 
وم��ن ث��م تصنيعه��ا محلي��ًا. ف��كان 
للفريق زيارة للمعهد الطبي المحاذي 

للمستشفى والموصل ببنك القرنيات 
وبمركز لتدريب الكفاءات المحلية.

وأوض��ح خليف��ة تأك��د فري��ق البحث 
الميدان��ي م��ن أن المؤسس��ة الت��ي 
يرأس��ها الدكت��ور س��ندوك رويت هي 
مؤسسة خيرية مس��تقلة، غير ربحية 
وليس للحكومة النيبالية أي مش��اركة 
أو تأثي��ر عليه��ا، وأن المعهد الطبي 
الذي أنش��أه الدكتور روي��ت فريد من 
نوعه في بل��دان العال��م الثالث، من 
المتع��ددة  التصني��ع  مراف��ق  حي��ث 
واس��تخدام المع��دات والقيام بمهام 
التدري��ب، كما إن عنص��ر االبتكار في 
عمل الدكتور رويت اإلنساني والطبي 
المتعدد الجوانب يتمثل في اكتشاف 
عدس��ة تصّنع م��ن م��واد اقتصادية 
ت��ؤدي نف��س ال��دور الذي تق��وم به 
العدس��ة المس��تخدمة لذات الغرض 
عالميًا إلى جانب ابتداع أسلوب جراحي 
طب��ي متمي��ز يقلل م��ن المضاعفات 
الجانبي��ة ويختص��ر الوق��ت ، وخفض 
كلف��ة الم��واد المس��تخدمة، وإعطاء 

نفس نتائج العدسة المتعارف عليها 
طبي��ًا في العالم. وأض��اف أن الدكتور 
روي��ت أس��س مصنع��ًا محلي��ًا إلنتاج 
العدس��ات الرخيصة الثمن، ينجز هذا 
المصن��ع إنت��اج أكث��ر م��ن 350 ألف 
عدسة كل عام لمرضى عتامة العيون 
. وبينما يبلغ تصنيع العدسة الواحدة 
مائ��ة دوالر أمريك��ي فإنها في مصنع 
الدكت��ور رويت تبل��غ كلفته��ا ثالثة 
دوالرات فقط. كما أن العدس��ة التي 
يتم تصنيعه��ا بمعهد الدكتور رويت 
تمتاز بالج��ودة المضاهية لمثيالتها 
غالية الثمن في دول العالم المتقدم، 
وذل��ك وفقًا لدراس��ات علمية محكمة 
تمت معاينتها واالط��الع عليها، هذا 
إلى جانب كلفته��ا المنخفضة الثمن 
نتيجة لتطوير آليات وأساليب التصنيع 

على مدى أكثر من ثالثين عامًا.
وق��ال األمين العام إن��ه خالل ثالثين 
عامًا م��ن العمل الميدان��ي الدؤوب، 
أجرى الدكتور الفائز أكثر من خمسين 
أل��ف عملي��ة جراحية للعي��ن، كعمل 

خي��ري غير ربحي، أفاد ب��ه قطاعًا غير 
ق��ادر على تحمل أية كلفة مالية، كما 
أن بجه��ود الدكت��ور رويت اس��تطاع 
المعهد الذي أسس��ه أن يضم ثالثين 
طبيب��ًا مقيمًا إلجراء عمليات ومعالجة 
مرضى العيون من خالل مستشفيين 
وس��تة عش��ر مرك��زًا طبي��ًا ميداني��ًا 
منتش��رة في الم��دن والق��رى النائية 
بالنيبال، وينجز المعهد بكفاءة عالية 
تدريب العديد م��ن أطباء العيون من 
مختلف دول العالم، وجد فريق البحث 
الميدان��ي بينهم أطباء م��ن الواليات 
المتح��دة األمريكية وأفريقيا ومختلف 
دول آسيا. واستكمااًل لتوضيح مسيرة 
عطاء الدكت��ور رويت، لفت خليفة إلى 
تطوع الدكتور الفائز خالل الس��نوات 
الماضي��ة بتنظي��م زي��ارات لعدد من 
دول آس��يا وأفريقي��ا إلج��راء عمليات 
للعيون ألع��داد كبيرة من المحتاجين 
إضافة إل��ى تقديم التدري��ب العملي 
ألطب��اء العي��ون للقي��ام بمث��ل هذا 
النوع المبتكر م��ن العمليات، إضافة 
إلى تحقيق االس��تدامة المالية لعمل 
المعهد من خالل نظام دعم للمرضى 
بثالث��ة مس��تويات يتلق��اه الفق��راء 
وغي��ر القادرين على الع��الج دون أية 
كلف��ة مالية، فيما يت��م دعم جزء من 
كلف��ة العمليات للمحتاجين بحس��ب 
احتس��اب  ويت��م  دخله��م،  مس��توى 
كاملة  للعملي��ات  المالي��ة  التكلف��ة 

على المقتدرين، مما س��هل التغطية 
الكامل��ة لمصاري��ف المعه��د وأج��ور 
المس��اعدين  م��ن  الكبي��رة  األع��داد 
والعاملي��ن. وأوضح خليفة مس��اهمة 
الدكت��ور رويت خ��الل الثالثين س��نة 
الماضية بأس��لوبه الجراحي المبتكر، 
في خفض نسبة العمى القابل للعالج 
لحوال��ي النصف في النيب��ال، كما قام 
بتدريب أكثر من 650 طبيبًا من جميع 
أنحاء العالم ليش��اركوه نفس الدرب، 
ولينقل إليهم خبرته في معركته ضد 
العمى الذي يمك��ن تجنبه في بلدان 
العالم، ف��كان مجموع ما أجراه هؤالء 
األطباء من عملي��ات ناجحة قد تجاوز 
35 مليون عملية جراحية حول العالم.

وأوض��ح األمين العام لجائزة عيس��ى 
لخدمة اإلنس��انية أن مرك��ز الدكتور 
رويت يضم حاليًا ثالثين طبيبًا مقيمًا 
مرض��ى  ومعالج��ة  عملي��ات  إلج��راء 
العيون من خالل مستش��فيين وستة 
عش��ر مرك��زًا طبيًا تنتش��ر ف��ي أرجاء 
النيبال، بمن فيهم أطباء من الواليات 
المتح��دة األمريكية وأفريقيا ومختلف 
دول آس��يا وغيرها. كما يجري المركز 
نحو س��تة آالف عملية ناجحة س��نويًا. 
وقد أدى نجاح المستشفيات المتنقلة 
إل��ى نقل التجربة إل��ى كل من بوتان 
وتايلند وماينمار ومنغوليا وباكستان 
وكوريا الش��مالية وأثيوبيا وبنغالدش 

والصين والهند.

د. سندوك رويت
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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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مواطنون: ال مواعيد قريبة في السلمانية
سيد حسين القصاب  «

أكدت  مواطن��ات عدم توفر مواعيد 
قريب��ة في مستش��فى الس��لمانية 
الطب��ي، وهذا يأتي بناًء على تجارب 
س��ابقة في حاالت مرضية مختلفة، 
وأن هذه المش��كلة تط��ال العديد 
منه��ن حي��ث إنه��ن ال يتمكن من 
الحصول على الع��اج المطلوب في 
أس��رع وق��ت، مما يضط��ر البعض 
منه��ن الذهاب إلى المستش��فيات 
الجمي��ع  لي��س  ولك��ن  الخاص��ة، 
يس��تطيع تحمل تكلف��ة العاج في 
المستشفيات الخاصة نظرًا الرتفاع 

أسعارها.
وذك��رت فاطم��ة عبدالرض��ا بأنها 
كانت تعاني من مشاكل في الرحم 
ولم تحصل عل��ى موعد إال في وقت 
جدًا بعيد، وقالت: »كنت أعاني من 
مشاكل في الرحم، ومن ثم توجهت 

إلى مستش��فى السلمانية، حيث إن 
الدكتورة أخبرتني أن الحالة طارئه 
ويجب إعطاؤك موعدًا خال 14 يومًا 
ألخذ أش��عة مقطعية، وأنه س��وف 
يتم تحديد ل��ك التاريخ عبر برنامج 

صحتي خال يومين، ولكن تفاجأت 
بعد يومين بأنه تم تحديد الموعد 
بعد 8 أش��هر علمًا أن الحالة كانت 
طارئه«. وأضافت أنها اضطرت إلى 
اس��تكمال عاجه��ا في مستش��فى 

خاص على حسابها بسبب أن الحالة 
مستعجلة.

وبينت أم جاسم أنها تواجه مشكلة 
ف��ي الحصول عل��ى مواعي��د قريبة 
ف��ي مستش��فى الس��لمانية أيضًا، 
حيث إنها كانت تعاني من آالم في 
إلى مستش��فى  العظ��ام وتوجهت 
الطبي، وت��م إعطاؤها  الس��لمانية 
موع��دًا ألخ��ذ أش��عة بع��د س��نة، 
موضح��ة أنها كانت تعاني من آالم 
ش��ديدة وكانت تحتاج إل��ى العاج 

السريع.
كم��ا أوضح��ت أم محم��د تجرته��ا 
مستش��فى  إل��ى  ذهب��ت  عندم��ا 
الس��لمانية الطبي بس��بب مشاكل 
في األعصاب، ومن ثم تلقت موعدًا 
بع��د 6 أش��هر، معرب��ة ع��ن خيبة 
أملها وأن هذه المدة تعتبر طويلة 
نظرًا إل��ى حالتها الصحي��ة وكانت 
تأمل في الحصول على موعد قريب.

الرميحي: نرفض التقصير بعالج المواطنين

 مواطنة: ال َأِسّرة بـ»طوارئ
أطفال السلمانية«.. وحولوا ابنتي لـ»اإلنعاش«

ثامر طيفور «

كش��فت والدة الطفلة نور ذات ال� 6 أش��هر، وهي 
م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة ل�»الوطن«، عن 
معاناته��ا في إيجاد ع��اج مناس��ب البنتها، في 
ظل غياب األس��رة بطوارئ األطفال بالس��لمانية، 

وتعطل األجهزة.
وقالت والدة الطفلة نور: »ابنتي تعاني من ثاث 
فتحات في القلب، ونقص في األكسجين وصعوبة 
في التنفس، وقد لجأت إلى مستشفى السلمانية 
بتحويل من المستشفى الملكي التخصصي الذي 

ال يملك األجهزة المناسبة لحالتها«.
وأضاف��ت: »عندم��ا وصلت، كانت جمي��ع الحاالت 
القادمة لطوارئ األطفال وباإلسعاف في الممرات، 
لم يس��تقبلوا ابنتي لعدم وجود سرير في طوارئ 

األطفال، وتم تحويل الطفلة إلى اإلنعاش«.
وتابعت: »في اإلنعاش تفاجأت بالمنظر، الناس 
مرض��ى، الجمي��ع يك��ح، ابنتي تعان��ي من نقص 
المناع��ة، 6 أطب��اء عاينوها، ثم نقلون��ي لعيادة 
األطفال، وبعد قدوم االستشاري في اليوم التالى، 
قال إنها عل��ى الغالب مصابة بفي��روس دون أي 

توضيح«.
وواصل��ت: »24 س��اعة وأن��ا أجلس على كرس��ي 
باس��تيكي، ال يوجد سرير، هكذا ستمرض البنت 
بش��كل مضاعف، طلبت العاج الخاص المدفوع، 
وعندما نقلتها أخيرًا إلى الطب الخاص اكتش��فوا 
أن جهاز األكسجين ال يعمل، مما اضطرني لشراء 

جهاز فحص األكسجين من صيدلية خاصة«.
النائب عب��داهلل الرميح��ي، ال��ذي زار الطفلة نور 

ف��ي منتصف اللي��ل بمجم��ع الس��لمانية الطبي، 
قال ل�»الوط��ن« إنه من المفترض بمستش��فى 
الس��لمانية أن يخدم جميع المواطنين، وأن تكون 
الخدم��ة المقدمة له��م عالية الج��ودة، خصوصًا 
األطفال وكبار السن منهم، ونرفض هذا التقصير 

وال نقبل أي عذر فيه.
وأكد الرميحي أن دس��تور وقوانين البحرين تؤكد 
عل��ى أن التمتع بأعلى مس��توى م��ن الصحة هو 
أح��د الحق��وق األساس��ية للمواطني��ن، ويش��مل 
ذل��ك الحص��ول على الرعاي��ة الصحي��ة المقبولة 
والميس��ورة التكلف��ة ذات الجودة المناس��بة في 
التوقيت المناس��ب، ومن غي��ر المقبول أن يعاني 
المواطني��ن من أجل الحصول عل��ى خدمة صحية 

ذات جودة عالية.
وأض��اف، يجب على وزارة الصح��ة تهيئة الظروف 
التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة 
بق��در اإلمكان، والبحرين تعد م��ن الدول الرائدة 
ف��ي مجال الصح��ة نظرًا لما حققت��ه من إنجازات 

طوال نهضتها المشهودة.
وأك��د االهتمام النياب��ي بملف الرعاي��ة الصحية 
كونها ضمن أولويات برام��ج الحكومة التنموية، 
وأن مجل��س النواب س��يراقب تطبيق السياس��ات 
التطويري��ة لنظ��م الخدم��ات والرعاي��ة الصحية 
بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة 
الازم��ة والفاعلي��ة ف��ي تقدي��م ه��ذه الخدمات 

الضرورية للمواطنين.

األنصاري: تعزيز مسارات التعاون 
مع تركيا في القطاع الصحي

قام وفد من المستش��فيات الحكومية بزيارة عمل لمؤسس��ة
D.MED Healthcare بالجمهوري��ة التركية، وذلك برئاس��ة 

الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري.
وفي هذا اإلطار أكد األنصاري أهمية مواصلة تعزيز مس��ارات 
التع��اون بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهوري��ة التركية في 
القطاع الصحي، وتطوير العاقات الثنائية الصحية بما يحقق 

التطلعات المرجوة.
وتم خال الزيارة مناقش��ة ُس��بل التعاون بين المستشفيات 
 D.MED Healthcare الحكومية بمملكة البحرين ومؤسس��ة
بالجمهوري��ة التركية، وتم مناقش��ة عدد م��ن الموضوعات 
المهمة على مس��توى الخدمات الصحية، حيث لفت األنصاري 
إلى أّن من أولويات المش��اريع التطويرية بمجمع الس��لمانية 
الطبي تحس��ين وتعزيز مس��توى الخدمات المقدمة لمرضى 
الكل��ى من خال العدي��د من المبادرات، بحي��ث تتوافر جميع 
الخدمات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات المس��اندة من 

مختبرات وأشعة وعمليات.

»عبداهلل بن خالد لرعاية 
الوالدين« تعقد اجتماعًا 
استعدادًا لليوم الرياضي

عق��دت اللجن��ة التنظيمية بمركز مؤسس��ة عبداهلل بن 
خالد لرعاية الوالدين االجتم��اع التنظيمي األول أمس، 
لاس��تعداد لليوم الرياضي البحريني المقرر إقامته في 
2 فبراير، حي��ث ارتأت اللجنة إقامة الي��وم الرياضي في 
ممش��ى االس��تقال بس��ند مع تحضير برنامج ترفيهي 
متكامل من فعاليات وأنش��طة رياضية وصحية وإشراك 

األلعاب الشعبية التراثية البحرينية.
وسيشارك عدد من منتسبي المركز ودور رعاية الوالدين 
بالمحافظة الجنوبية وعدد من ذوي الهمم تنفيذًا لقرار 
مجلس ال��وزراء، بإقام��ة اليوم الرياض��ي الوطني في 2 
فبراير 2023. وتم تشكيل لجنة تنظيمية مشتركة بين 
المؤسس��ة وجمعية الحكمة للمتقاعدين ودار الكرامة 

للرعاية االجتماعية.

 »المهن الصحية«: تشكيل لجنة 
التصنيف المركزية لتقليل وتسريع اإلجراءات

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، عن تش��كيل لجن��ة التصنيف المركزية، 
وذل��ك انطاقًا من حرصها على تطوير اإلجراءات 

الرقابية.
وتختص اللجنة بتصنيف المنتجات لتحديد الجهة 
الرقابية المختصة بالمنتجات الصحية المختلفة 
تس��هيًا للمستثمرين والش��ركات المتخصصة، 

حيث ستس��اهم هذه الخطوة في اختصار الفترة 
الزمني��ة وتقلي��ل اإلج��راءات الازم��ة للتصنيف 
بنس��بة 40% مقارنة بالوقت الحالي المس��تغرق 

للبت في طلبات المنتجات غير المصنفة.
كم��ا ستس��اهم اللجن��ة، ف��ي الحد م��ن الحاجة 
للتواصل م��ع أكثر من جه��ة لتصنيف المنتجات 
ليك��ون التواص��ل من خ��ال اللجن��ة المركزية. 

وتدع��م أعم��ال اللجن��ة زي��ادة االس��تثمار ف��ي 
القطاع الصحي وتوفير المنتجات الطبية للسوق 
المحلية. وتضم اللجنة، أعضاء من قسم الرقابة 
عل��ى األجه��زة الطبي��ة وقس��م تنظي��م المواد 
الصيدالني��ة وأعضاء من وزارة الصحة ممثلة في 
قس��م التغذية ومراقب��ة األغذية وقس��م المواد 

التجميلية.

تعزيز التعاون في المجاالت القانونية المتعلقة بالعمل االقتصادي

مذكرة تفاهم بين »الغرفة« و»المحامين«

وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير 
ن��اس مذكرة تفاه��م بين »الغرف��ة« و»جمعية 
المحامي��ن« ممثل��ة في رئيس��ها حس��ن بديوي 
للتع��اون المش��ترك ف��ي المج��االت القانوني��ة 
والتش��ريعية المتعلق��ة بالعم��ل االقتص��ادي، 
بجان��ب تعزيز العم��ل نحو االرتقاء بمس��تويات 
التعاون والتشاور وتبادل الدراسات والمعلومات 

التي من شأنها خدمة الوطن والمواطنين. 
وأش��اد ناس بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية 
المحامي��ن في خدمة منظوم��ة العدالة وتطوير 
التش��ريعات والقوانين المعمول بها في مملكة 
البحرين، مش��يرًا إلى أن الجمعية لها إسهاماتها 
الوطني��ة العدي��دة والب��ارزة في مس��يرة الحياة 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ورس��م 

الخارطة التشريعية على مدار السنوات الماضية، 
وال سيما فيما يتعلق بالعمل االقتصادي وخدمة 
الكيانات التجارية واالستثمارية بما يعود بالنماء 

والتطور لصالح االقتصاد الوطني والمواطنين. 
وأش��ار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم من ش��أنه 
تطوير منظومة التشريعات االقتصادية وجعلها 
أكثر مواكبة للمتغيرات الراهنة في عالم األعمال 
عبر االس��تفادة من الخبرات التجارية والقانونية 
للوص��ول إلى أفض��ل القوانين المع��ززة للعمل 
االقتصادي، مس��تعرضًا دور الغرفة فيما يتعلق 
بالمس��اهمة في صياغة التش��ريعات والقوانين 
دراس��اتها  تقدي��م  خ��ال  م��ن  االقتصادي��ة، 
ومرئياته��ا للحكوم��ة، وذل��ك ف��ي إط��ار تعزيز 
منظوم��ة االقتص��اد الوطني وتنافس��يته بهدف 

خدم��ة القطاع الخ��اص، وتعزيز مس��اهمته في 
الناتج المحلي اإلجمالي، والدفاع عن مصالحه. 

م��ن جهته ثمن بديوي دور غرفة تجارة وصناعة 
البحري��ن ف��ي خدم��ة القطاع��ات االقتصادي��ة 
ومس��اهماتها الكبي��رة ف��ي االرتق��اء بالقط��اع 
الخاص ليصب��ح اليوم قاط��رة التنمية وش��ريكًا 
أساسيًا مع الحكومة في نماء واستدامة االقتصاد 
الوطن��ي وج��ذب االس��تثمارات الخارجي��ة وعقد 
الشراكات الدولية، مش��ددًا على حرص الجمعية 
على تعزيز التواصل مع الغرفة في كل ما يتعلق 
بالتش��ريع االقتص��ادي وأن ه��ذه المذكرة تأتي 
في إطار الش��راكة والتعاون لتبادل الخبرات من 
خال تبادل الخبراء، والدراسات، وإطاق مبادرات 

مشتركة تخدم صالح الوطن والمواطنين.

»الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تفتتح برنامج »ملتقيات الربيع«

افتت��ح األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد برنامج »ملتقيات 
الربي��ع« وال��ذي تنظمه المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية ألسرها، بمش��اركة أكثر من 370 شخصًا من 

األمهات والطاب.
وبّين أن المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية تهتم 
بإقام��ة مث��ل ه��ذه الفعالي��ات، لتوفير جو م��ن المرح 
والمتعة إلى جانب المعرفة والفائدة لألس��ر، والحرص 
عل��ى اإلبداع في مختلف البرامج، حيث تش��مل ملتقيات 
الربيع العديد م��ن البرامج برامج الترفيهية والتعليمية 
والتربوية مثل اليوغا والرسم وورشة اإلسعافات األولية، 
إل��ى جانب األلع��اب الرياضي��ة والتنافس��ية، والرحات 

المتنوعة.
وش��مل برنام��ج الربي��ع تقدي��م العدي��د م��ن الورش 
بالتع��اون مع ن��ادي ش��ريفة العوضي لألطف��ال منها 
الروبوتك��س، وتش��كيل المنظ��ور، وتش��كيل الجب��س، 
والعلوم، إلى جانب حضور مجموعة من أبناء المؤسسة 
مباراة الكاس��يكو بين ناديين »ريال مدريد وبرشلونة« 
ضمن نهائي كأس السوبر اإلسباني في الرياض، وزيارة 
مرك��ز الملك عبدالعزي��ز الثقافي »إث��راء« في المملكة 

العربية السعودية.
وتحرص المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية على 
تنظي��م العدي��د من البرام��ج في فترة إج��ازة المدارس 
الس��تغال وقت األس��ر بكل ما هو ناف��ع ومفيد، وذلك 
ضمن اهتمامها بالرعاية االجتماعية، حيث تشمل هذه 

البرامج مختلف األعمال وجميع أفراد األسرة.

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1047124/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1047123/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4
https://alwatannews.net/digital/18012023
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1046994/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
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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

Link
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مواطنون: ال مواعيد قريبة في السلمانية
سيد حسين القصاب  «

أكدت  مواطن��ات عدم توفر مواعيد 
قريب��ة في مستش��فى الس��لمانية 
الطب��ي، وهذا يأتي بناًء على تجارب 
س��ابقة في حاالت مرضية مختلفة، 
وأن هذه المش��كلة تط��ال العديد 
منه��ن حي��ث إنه��ن ال يتمكن من 
الحصول على الع��اج المطلوب في 
أس��رع وق��ت، مما يضط��ر البعض 
منه��ن الذهاب إلى المستش��فيات 
الجمي��ع  لي��س  ولك��ن  الخاص��ة، 
يس��تطيع تحمل تكلف��ة العاج في 
المستشفيات الخاصة نظرًا الرتفاع 

أسعارها.
وذك��رت فاطم��ة عبدالرض��ا بأنها 
كانت تعاني من مشاكل في الرحم 
ولم تحصل عل��ى موعد إال في وقت 
جدًا بعيد، وقالت: »كنت أعاني من 
مشاكل في الرحم، ومن ثم توجهت 

إلى مستش��فى السلمانية، حيث إن 
الدكتورة أخبرتني أن الحالة طارئه 
ويجب إعطاؤك موعدًا خال 14 يومًا 
ألخذ أش��عة مقطعية، وأنه س��وف 
يتم تحديد ل��ك التاريخ عبر برنامج 

صحتي خال يومين، ولكن تفاجأت 
بعد يومين بأنه تم تحديد الموعد 
بعد 8 أش��هر علمًا أن الحالة كانت 
طارئه«. وأضافت أنها اضطرت إلى 
اس��تكمال عاجه��ا في مستش��فى 

خاص على حسابها بسبب أن الحالة 
مستعجلة.

وبينت أم جاسم أنها تواجه مشكلة 
ف��ي الحصول عل��ى مواعي��د قريبة 
ف��ي مستش��فى الس��لمانية أيضًا، 
حيث إنها كانت تعاني من آالم في 
إلى مستش��فى  العظ��ام وتوجهت 
الطبي، وت��م إعطاؤها  الس��لمانية 
موع��دًا ألخ��ذ أش��عة بع��د س��نة، 
موضح��ة أنها كانت تعاني من آالم 
ش��ديدة وكانت تحتاج إل��ى العاج 

السريع.
كم��ا أوضح��ت أم محم��د تجرته��ا 
مستش��فى  إل��ى  ذهب��ت  عندم��ا 
الس��لمانية الطبي بس��بب مشاكل 
في األعصاب، ومن ثم تلقت موعدًا 
بع��د 6 أش��هر، معرب��ة ع��ن خيبة 
أملها وأن هذه المدة تعتبر طويلة 
نظرًا إل��ى حالتها الصحي��ة وكانت 
تأمل في الحصول على موعد قريب.

الرميحي: نرفض التقصير بعالج المواطنين

 مواطنة: ال َأِسّرة بـ»طوارئ
أطفال السلمانية«.. وحولوا ابنتي لـ»اإلنعاش«

ثامر طيفور «

كش��فت والدة الطفلة نور ذات ال� 6 أش��هر، وهي 
م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة ل�»الوطن«، عن 
معاناته��ا في إيجاد ع��اج مناس��ب البنتها، في 
ظل غياب األس��رة بطوارئ األطفال بالس��لمانية، 

وتعطل األجهزة.
وقالت والدة الطفلة نور: »ابنتي تعاني من ثاث 
فتحات في القلب، ونقص في األكسجين وصعوبة 
في التنفس، وقد لجأت إلى مستشفى السلمانية 
بتحويل من المستشفى الملكي التخصصي الذي 

ال يملك األجهزة المناسبة لحالتها«.
وأضاف��ت: »عندم��ا وصلت، كانت جمي��ع الحاالت 
القادمة لطوارئ األطفال وباإلسعاف في الممرات، 
لم يس��تقبلوا ابنتي لعدم وجود سرير في طوارئ 

األطفال، وتم تحويل الطفلة إلى اإلنعاش«.
وتابعت: »في اإلنعاش تفاجأت بالمنظر، الناس 
مرض��ى، الجمي��ع يك��ح، ابنتي تعان��ي من نقص 
المناع��ة، 6 أطب��اء عاينوها، ثم نقلون��ي لعيادة 
األطفال، وبعد قدوم االستشاري في اليوم التالى، 
قال إنها عل��ى الغالب مصابة بفي��روس دون أي 

توضيح«.
وواصل��ت: »24 س��اعة وأن��ا أجلس على كرس��ي 
باس��تيكي، ال يوجد سرير، هكذا ستمرض البنت 
بش��كل مضاعف، طلبت العاج الخاص المدفوع، 
وعندما نقلتها أخيرًا إلى الطب الخاص اكتش��فوا 
أن جهاز األكسجين ال يعمل، مما اضطرني لشراء 

جهاز فحص األكسجين من صيدلية خاصة«.
النائب عب��داهلل الرميح��ي، ال��ذي زار الطفلة نور 

ف��ي منتصف اللي��ل بمجم��ع الس��لمانية الطبي، 
قال ل�»الوط��ن« إنه من المفترض بمستش��فى 
الس��لمانية أن يخدم جميع المواطنين، وأن تكون 
الخدم��ة المقدمة له��م عالية الج��ودة، خصوصًا 
األطفال وكبار السن منهم، ونرفض هذا التقصير 

وال نقبل أي عذر فيه.
وأكد الرميحي أن دس��تور وقوانين البحرين تؤكد 
عل��ى أن التمتع بأعلى مس��توى م��ن الصحة هو 
أح��د الحق��وق األساس��ية للمواطني��ن، ويش��مل 
ذل��ك الحص��ول على الرعاي��ة الصحي��ة المقبولة 
والميس��ورة التكلف��ة ذات الجودة المناس��بة في 
التوقيت المناس��ب، ومن غي��ر المقبول أن يعاني 
المواطني��ن من أجل الحصول عل��ى خدمة صحية 

ذات جودة عالية.
وأض��اف، يجب على وزارة الصح��ة تهيئة الظروف 
التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة 
بق��در اإلمكان، والبحرين تعد م��ن الدول الرائدة 
ف��ي مجال الصح��ة نظرًا لما حققت��ه من إنجازات 

طوال نهضتها المشهودة.
وأك��د االهتمام النياب��ي بملف الرعاي��ة الصحية 
كونها ضمن أولويات برام��ج الحكومة التنموية، 
وأن مجل��س النواب س��يراقب تطبيق السياس��ات 
التطويري��ة لنظ��م الخدم��ات والرعاي��ة الصحية 
بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة 
الازم��ة والفاعلي��ة ف��ي تقدي��م ه��ذه الخدمات 

الضرورية للمواطنين.

األنصاري: تعزيز مسارات التعاون 
مع تركيا في القطاع الصحي

قام وفد من المستش��فيات الحكومية بزيارة عمل لمؤسس��ة
D.MED Healthcare بالجمهوري��ة التركية، وذلك برئاس��ة 

الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري.
وفي هذا اإلطار أكد األنصاري أهمية مواصلة تعزيز مس��ارات 
التع��اون بي��ن مملك��ة البحري��ن والجمهوري��ة التركية في 
القطاع الصحي، وتطوير العاقات الثنائية الصحية بما يحقق 

التطلعات المرجوة.
وتم خال الزيارة مناقش��ة ُس��بل التعاون بين المستشفيات 
 D.MED Healthcare الحكومية بمملكة البحرين ومؤسس��ة
بالجمهوري��ة التركية، وتم مناقش��ة عدد م��ن الموضوعات 
المهمة على مس��توى الخدمات الصحية، حيث لفت األنصاري 
إلى أّن من أولويات المش��اريع التطويرية بمجمع الس��لمانية 
الطبي تحس��ين وتعزيز مس��توى الخدمات المقدمة لمرضى 
الكل��ى من خال العدي��د من المبادرات، بحي��ث تتوافر جميع 
الخدمات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات المس��اندة من 

مختبرات وأشعة وعمليات.

»عبداهلل بن خالد لرعاية 
الوالدين« تعقد اجتماعًا 
استعدادًا لليوم الرياضي

عق��دت اللجن��ة التنظيمية بمركز مؤسس��ة عبداهلل بن 
خالد لرعاية الوالدين االجتم��اع التنظيمي األول أمس، 
لاس��تعداد لليوم الرياضي البحريني المقرر إقامته في 
2 فبراير، حي��ث ارتأت اللجنة إقامة الي��وم الرياضي في 
ممش��ى االس��تقال بس��ند مع تحضير برنامج ترفيهي 
متكامل من فعاليات وأنش��طة رياضية وصحية وإشراك 

األلعاب الشعبية التراثية البحرينية.
وسيشارك عدد من منتسبي المركز ودور رعاية الوالدين 
بالمحافظة الجنوبية وعدد من ذوي الهمم تنفيذًا لقرار 
مجلس ال��وزراء، بإقام��ة اليوم الرياض��ي الوطني في 2 
فبراير 2023. وتم تشكيل لجنة تنظيمية مشتركة بين 
المؤسس��ة وجمعية الحكمة للمتقاعدين ودار الكرامة 

للرعاية االجتماعية.

 »المهن الصحية«: تشكيل لجنة 
التصنيف المركزية لتقليل وتسريع اإلجراءات

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، عن تش��كيل لجن��ة التصنيف المركزية، 
وذل��ك انطاقًا من حرصها على تطوير اإلجراءات 

الرقابية.
وتختص اللجنة بتصنيف المنتجات لتحديد الجهة 
الرقابية المختصة بالمنتجات الصحية المختلفة 
تس��هيًا للمستثمرين والش��ركات المتخصصة، 

حيث ستس��اهم هذه الخطوة في اختصار الفترة 
الزمني��ة وتقلي��ل اإلج��راءات الازم��ة للتصنيف 
بنس��بة 40% مقارنة بالوقت الحالي المس��تغرق 

للبت في طلبات المنتجات غير المصنفة.
كم��ا ستس��اهم اللجن��ة، ف��ي الحد م��ن الحاجة 
للتواصل م��ع أكثر من جه��ة لتصنيف المنتجات 
ليك��ون التواص��ل من خ��ال اللجن��ة المركزية. 

وتدع��م أعم��ال اللجن��ة زي��ادة االس��تثمار ف��ي 
القطاع الصحي وتوفير المنتجات الطبية للسوق 
المحلية. وتضم اللجنة، أعضاء من قسم الرقابة 
عل��ى األجه��زة الطبي��ة وقس��م تنظي��م المواد 
الصيدالني��ة وأعضاء من وزارة الصحة ممثلة في 
قس��م التغذية ومراقب��ة األغذية وقس��م المواد 

التجميلية.

تعزيز التعاون في المجاالت القانونية المتعلقة بالعمل االقتصادي

مذكرة تفاهم بين »الغرفة« و»المحامين«

وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير 
ن��اس مذكرة تفاه��م بين »الغرف��ة« و»جمعية 
المحامي��ن« ممثل��ة في رئيس��ها حس��ن بديوي 
للتع��اون المش��ترك ف��ي المج��االت القانوني��ة 
والتش��ريعية المتعلق��ة بالعم��ل االقتص��ادي، 
بجان��ب تعزيز العم��ل نحو االرتقاء بمس��تويات 
التعاون والتشاور وتبادل الدراسات والمعلومات 

التي من شأنها خدمة الوطن والمواطنين. 
وأش��اد ناس بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية 
المحامي��ن في خدمة منظوم��ة العدالة وتطوير 
التش��ريعات والقوانين المعمول بها في مملكة 
البحرين، مش��يرًا إلى أن الجمعية لها إسهاماتها 
الوطني��ة العدي��دة والب��ارزة في مس��يرة الحياة 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ورس��م 

الخارطة التشريعية على مدار السنوات الماضية، 
وال سيما فيما يتعلق بالعمل االقتصادي وخدمة 
الكيانات التجارية واالستثمارية بما يعود بالنماء 

والتطور لصالح االقتصاد الوطني والمواطنين. 
وأش��ار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم من ش��أنه 
تطوير منظومة التشريعات االقتصادية وجعلها 
أكثر مواكبة للمتغيرات الراهنة في عالم األعمال 
عبر االس��تفادة من الخبرات التجارية والقانونية 
للوص��ول إلى أفض��ل القوانين المع��ززة للعمل 
االقتصادي، مس��تعرضًا دور الغرفة فيما يتعلق 
بالمس��اهمة في صياغة التش��ريعات والقوانين 
دراس��اتها  تقدي��م  خ��ال  م��ن  االقتصادي��ة، 
ومرئياته��ا للحكوم��ة، وذل��ك ف��ي إط��ار تعزيز 
منظوم��ة االقتص��اد الوطني وتنافس��يته بهدف 

خدم��ة القطاع الخ��اص، وتعزيز مس��اهمته في 
الناتج المحلي اإلجمالي، والدفاع عن مصالحه. 

م��ن جهته ثمن بديوي دور غرفة تجارة وصناعة 
البحري��ن ف��ي خدم��ة القطاع��ات االقتصادي��ة 
ومس��اهماتها الكبي��رة ف��ي االرتق��اء بالقط��اع 
الخاص ليصب��ح اليوم قاط��رة التنمية وش��ريكًا 
أساسيًا مع الحكومة في نماء واستدامة االقتصاد 
الوطن��ي وج��ذب االس��تثمارات الخارجي��ة وعقد 
الشراكات الدولية، مش��ددًا على حرص الجمعية 
على تعزيز التواصل مع الغرفة في كل ما يتعلق 
بالتش��ريع االقتص��ادي وأن ه��ذه المذكرة تأتي 
في إطار الش��راكة والتعاون لتبادل الخبرات من 
خال تبادل الخبراء، والدراسات، وإطاق مبادرات 

مشتركة تخدم صالح الوطن والمواطنين.

»الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تفتتح برنامج »ملتقيات الربيع«

افتت��ح األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد برنامج »ملتقيات 
الربي��ع« وال��ذي تنظمه المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية ألسرها، بمش��اركة أكثر من 370 شخصًا من 

األمهات والطاب.
وبّين أن المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية تهتم 
بإقام��ة مث��ل ه��ذه الفعالي��ات، لتوفير جو م��ن المرح 
والمتعة إلى جانب المعرفة والفائدة لألس��ر، والحرص 
عل��ى اإلبداع في مختلف البرامج، حيث تش��مل ملتقيات 
الربيع العديد م��ن البرامج برامج الترفيهية والتعليمية 
والتربوية مثل اليوغا والرسم وورشة اإلسعافات األولية، 
إل��ى جانب األلع��اب الرياضي��ة والتنافس��ية، والرحات 

المتنوعة.
وش��مل برنام��ج الربي��ع تقدي��م العدي��د م��ن الورش 
بالتع��اون مع ن��ادي ش��ريفة العوضي لألطف��ال منها 
الروبوتك��س، وتش��كيل المنظ��ور، وتش��كيل الجب��س، 
والعلوم، إلى جانب حضور مجموعة من أبناء المؤسسة 
مباراة الكاس��يكو بين ناديين »ريال مدريد وبرشلونة« 
ضمن نهائي كأس السوبر اإلسباني في الرياض، وزيارة 
مرك��ز الملك عبدالعزي��ز الثقافي »إث��راء« في المملكة 

العربية السعودية.
وتحرص المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية على 
تنظي��م العدي��د من البرام��ج في فترة إج��ازة المدارس 
الس��تغال وقت األس��ر بكل ما هو ناف��ع ومفيد، وذلك 
ضمن اهتمامها بالرعاية االجتماعية، حيث تشمل هذه 

البرامج مختلف األعمال وجميع أفراد األسرة.

Link

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

14الصغرى18العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:30العشاء05:10المغرب02:49العصـــر11:49الظهــر06:26الشروق05:05الفجر

جائــزة عيســى لخدمــة اإلنســانية اســتطاعت أن تحجــز 
مكانــًا عالميًا لها لكل من يســعى إلى الخير في رســالة 

خير بحرينية ترسخ التعايش والتسامح للجميع.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Wed 18 Jan 2023   |  السنة 18  |   العدد 6248   |   االربعاء 25 جمادى اآلخر 1444هـ

ثمانينية مصرية تجتاز اختبار محو األمية
انتش��رت عل��ى وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي ص��ور الحاجة زبيدة 87 
عامًا وهي تؤدي االختبار، مع س��يل 
من التعليق��ات الداعمة والمرحبة 
بإج��راءات مح��و أمية كبار الس��ن، 

لكنها أصرت على اجتيازها.
الحاجة زبي��دة ل�»العين  وكش��فت 
اإلخبارية« رحلته��ا مع محو األمية، 
وكي��ف ع��ارض والده��ا رغبتها في 
التعليم وااللتحاق بالمدرسة، ومن 
بعده زوجه��ا الذي ألزمه��ا بالبقاء 

في المنزل.
وبع��د وف��اة والده��ا، حرصت على 
قائل��ة:  الث��اث  أخواته��ا  تعلي��م 
التحق��ن  أخوات��ي  هلل  »الحم��د 
بالم��دارس وحصلن على ش��هادة 
الدبلوم، وإحداهن عملت ممرضة، 

وأزواجه��ن  مدرس��ة،  والثاني��ة 
متعلمون«.

وبع��د زواجه��ا، أب��دت رغبتها في 

تلق��ي التعلي��م، لك��ن زوجه��ا لم 
يحق��ق حلمه��ا وأصر عل��ى بقائها 
بالمن��زل والتف��رغ لرعاي��ة األبناء: 

»ق��ررت االهتمام بتعلي��م أبنائي، 
وجميعه��م حصلوا عل��ى دبلومات 

فنية«.
وبع��د بلوغها هذه الس��ن، وجدت 
الحاج��ة زبي��دة الفرص��ة س��انحة 
لتحقيق حلمه��ا، والتحقت بمبادرة 
»ال أمية مع تكاف��ل« التي تنفذها 
االجتماع��ي  التضام��ن  وزارة 
المصري��ة في قرى مب��ادرة رئيس 

الجمهورية لتطوير قرى الريف.
وفي قريتها »دكما« التابعة لمركز 
المنوفية،  الكوم بمحافظة  ش��بين 
تلقى الحاجة زبيدة تأييدًا وتشجيعًا 
عل��ى  لتحفيزه��ا  األهال��ي  م��ن 
اس��تكمال رحلتها، وتقول: »أهالي 
القري��ة طيبون، ولم يضايقني أحد، 

بالعكس كلهم سعداء بي«.

تسعينية نجمة بـ1.7 مليون 
إعجاب على »تيك توك« 

حص��دت جدة تس��عينية م��ن تكس��اس بالوالي��ات المتحدة 
األمريكية ش��عبية واس��عة على »تيك ت��وك« بعد ردها على 
س��ؤال توجه ب��ه أحد متابعيه��ا، والبالغ عدده��م 219 ألفًا، 

يسألها عن كيفية تعاملها مع الخوف من الموت.
وكانت الجدة ناني فاي، تنش��ر على »تيك توك« بمس��اعدة 
حفيده��ا، عندما توج��ه أحد متابعيه��ا بالس��ؤال اآلتي إلى 
حفيدها: »أنا خائف م��ن الموت، ليس بيدي حيلة. هل يمكن 
أن تس��ألها عم��ا إذا كانت خائفة من الم��وت، وكيف يمكنها 

مساعدتي؟ إنها لطيفة!«.
فما كان من الجدة إال أن ش��اركت نظرته��ا للحياة، وطمأنت 
المتاب��ع أن��ه ال يوجد ما يخش��اه عندما يتعل��ق األمر بنهاية 

الحياة، ناسبة شعورها بالسام إلى إيمانها.
ونقل��ت صحيفة »ديلي مي��ل« البريطانية ع��ن الجدة قولها: 
»لماذا يجب أن أخاف؟ عزيزي ما الذي يجب أن نخاف منه. هذه 

الحياة مجرد فترة مؤقتة، إنها مجرد ومضة برق«.
وهذه ليس��ت المرة األولى التي تنش��ر فيها ف��اي على »تيك 
توك«، حيث جمع حس��ابها الذي يديره حفيدها أكثر من 1.7 

مليون إعجاب حتى كتابة هذه السطور.

أسئلة الناس
أسئلة كثيرة فتحت ملفاتها وجميعها موّجه للحكومة سواء بعد التقرير 
المال��ي أو بع��د تصريحات جاءت متباينة مع أرقام رس��مية، وكّلها يحتاج 

لمكاشفة ووضوح في اإلجابة.
ه س��ؤااًل وأنت تحاول المس��اعدة والتعاون من أجل  إنما فرٌق بين أن توجِّ
ه س��ؤااًل وأنت ال تريد س��وى أن  إيج��اد مخرج يخدم الجميع، وبين أن توجِّ
ل نقاطًا فقط وُتحرج اآلخر أو تتش��ّمت به أو تقطع األمل حتى من  ُتس��جِّ

الذين ينتظرون اإلجابة.
األس��ئلة التي ُتطرح على الحكومة هي من هذين المصدرين، أحدهما ال 
يريد إال إصاحًا وال يريد س��وى أن نتعاون سويًا على السير قدمًا ويريد أن 
يفت��ح طاقة أمل للناس التي تحتار في تلك األس��ئلة، وآخر يريد أن ُيغلق 
تلك األبواب ويجعل الدنيا س��وادًا وأن ُيثبت وجهة نظره قسرًا بأنه ال حّل 

ونحن في أزمة واأليام القادمة ستكون صعبة و.. و.. و.. و. 
أمس سألنا إن كانت المنظومة الصحية مستعدًة لتطبيق النظام الصحي 
الجديد بوجود هذا الكّم م��ن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة 
ْين  المالية واإلدارية؟ واليوم نوّجه سؤااًل آخر للسادة الوزراء بخصوص الدَّ
الع��ام الذي بل��غ 17 مليارًا وما هي الخطة التي وضعتها الدولة لس��داده 
ودفع فوائده وفي ذات الوقت تحقيق التوازن المالي؟ إذ يبدو األمر وكأننا 
ْين تبل��غ 700 مليون دينار  بحاج��ة إلى معج��زة، فالفوائد وحدها دون الدَّ
س��نويًا، إنها تستنزف دخلنا بهذا الشكل إن اس��تمرت، والمهم السيطرة 
على العجز حتى ال نضطر إلى االس��تدانة من جدي��د وزيادة الفوائد. وما 
قام��ت به الحكومة إلى اآلن بالفعل ُيع��ّد معجزًة لتقليص العجز في ظّل 
هذه المعطيات، وهذا أمر يس��تحق اإلشادة، لكننا قلقون بشأن اآلتي من 

األيام.
ف��ا نعتقد أن مزيدًا من الضغط على المصروفات س��يكون ُمجديًا، إذ ما 
مة  وصلنا إليه بسبب ترشيد اإلنفاق بدأ يؤثر على مستوى الخدمات المقدَّ
ونوعيته��ا وخاّصة الصحة والتعليم. الطريقة الت��ي تبدو الوحيدة أمامنا 
ه��ي زيادة اإليرادات، وهنا من جدي��د علينا االبتعاد عن جيب المواطن إذ 
خل  يكفيه ما فيه، فا س��بيل أمامنا غير فرضها على الش��ركات أو على الدَّ

وذلك سيتطّلب اإلفصاح عنه، وهذه قصة ُأخرى!!
وفي ذات الوقت، أي زيادة في المصروفات ستجعلنا نضطر إلى االستدانة 
من جديد ونغرق في الدّوامة أكثر، فا بد من أن نكون حذرين في طرحنا 

با مزايدات، نحن نعمل من أجل الحاضر والمستقبل أيضًا.
جميع تلك األسئلة مشروعة وما َطْرُحها إال ألنها متداولة وألننا نبحث عن 
االطمئن��ان، فتجاهلها ال ينفع وَطْرُحها هو من باب التعاون واالس��تماع 
للحلول، ولمس��اعدة الناس على فهم األوضاع والتفّهم ألي قرار سيصدر. 
نا بين هذين الَطْرَحين أن نكون واقعيين حين اإلجابة وصادقين  م��ا يهمُّ
وأرقامنا حقيقية ومتطابقة با تباين وصورة المس��تقبل واضحة أمامنا، 
فجميعنا في مركب واحد وال أحَد خصمًا آلخر، فا تعتبر األس��ئلة وكأنها 
فع��ٌل مضاد أو تحدٍّ أو إحراج. تلك اإلجاب��ات وإن كانت حقًا للمواطنين إال 

أنها تصّب في مصلحة الجميع بما فيها الحكومة الُملَزمة بإجابتها.
فجميع تلك األس��ئلة تتعّلق بالمستوى المعيشي للمواطن وبمستقبله. 

نتمنى أن تكون اإلجابات شافية تدّل على أننا نعرف إلى أين نسير؟

 خزانة من مزاد بـ600 جنيه
إسترليني ومحتوياتها بـ75 ألفًا

اشترى رجل خزانة مليئة بالصحف 
القديم��ة ف��ي مزاد نق��دي ضمن 
مسابقة »ستوراج وورز« األمريكية 
التي يجري بثها على ش��بكة »أيه 
أن��د أي«، ليتبي��ن ل��ه أن قيمتها 
أغلى بكثير بسبب تاريخها القديم 
الممي��ز العائد إلى يوم وفاة نجم 
ال��روك أند رول ألفيس بريس��لي، 
حي��ث باعها مقاب��ل 75 ألف جنيه 

إسترليني.
ووفقًا لصحيف��ة »ذا صن«، يتابع 
هذا البرنامج التلفزيوني مشترون 
محترفون يزورون مرافق التخزين 
ويزايدون هذه الخزانات، وقبل بيع 
الخزانة يتم منحهم خمس دقائق 

لفحص محتوياتها.
واش��ترى الخزان��ة داي��ف هس��تر 
مقابل 600 جنيه إسترليني فقط، 
وعندما فتحها وبدأ في إلقاء نظرة 
عل��ى الصح��ف، أدرك أن جميعها 

عائد ليوم وفاة ألفيس بريسلي.

وورز«:  »س��توراج  لموق��ع  وق��ال 
»من الواضح أن شخصًا ما اشترى 
مجموعة من الصحف إلحياء ذكرى 
وف��اة ملك الروك أن��د رول في 16 

أغسطس 1977«.

وعندم��ا بدأ ديف ف��ي بيع األوراق 
بحوالي 12 جنيهًا إس��ترلينيًا لكل 
منها عل��ى موقع »أي ب��اي« كان 
ق��ادرًا على جن��ي حوال��ي 75 ألف 

جنيه إسترليني.

رصد 366 جسمًا طائرًا مجهواًل منذ 2021
األمريكية  المخابرات  أجهزة  أعلنت 
366 جس��مًا فضائي��ًا  ع��ن رص��د 

مجهواًل منذ بداية عام 2021.
ويش��ير تقرير نش��ره مكت��ب مدير 
المخاب��رات الوطنية ف��ي 12 يناير 
األجس��ام  ع��دد  أن  إل��ى  الج��اري، 
المرصودة أعل��ى ب�144 مما رصده 

التقرير األول.
وأورد التقري��ر أن��ه اتض��ح أن 26 
جسمًا من األجسام المرصودة هي 
مس��يرات، و163 ه��ي بالون��ات أو 
أجس��ام مش��ابهة لها، وستة منها 

نسبت إلى أوهام البصر.
ووفق��ًا للمس��ؤولين، ال دليل على 

أن هذه أجس��ام خارقة، على الرغم 
من أن 171 جسمًا منها بحاجة إلى 

دراس��ة معمقة، بسبب خصائصها 
أو مواصفات طيرانها.

 مسح يكشف مدنًا
وطرقًا سريعة لحضارة المايا

كش��فت دراس��ة جديدة اس��تخدمت فيها تقنيات 
عالي��ة ع��ن قراب��ة ألف م��ن مس��توطنات حضارة 
الماي��ا القديمة، وه��و ما يش��مل 417 مدينة لم 
تكن معروفة من قب��ل مرتبطة بما قد يكون أول 
شبكة طرق سريعة في العالم وكانت مخبأة آلالف 
السنين بفعل األدغال الكثيفة في شمال غواتيماال 
وجنوب المكس��يك. وأفاد بيان صادر عن فريق من 
مؤسس��ة فاري��س لألبح��اث األنثروبولوجي��ة في 
غواتيماال، والتي تش��رف على ما تسميها دراسات 

اليدار، بأن هذا هو أحدث اكتش��اف لمواقع خاصة 
بحضارة المايا عمرها ثاثة آالف عام تقريبًا وبنية 

تحتية ذات صلة بها.
كانت النتائج قد نش��رت ألول مرة الشهر الماضي 

في دورية إنشنت ميسوامريكا.
وتم تشييد جميع البنايات، التي تم التعرف عليها 
مؤخ��رًا، قبل قرون م��ن ظهور أكبر م��دن حضارة 
المايا ال��ذي أعقبه تحقيق إنجازات بش��رية كبيرة 

في الرياضيات والكتابة.

السكر بين أغذية تعّجل ظهور الشيب المبكر
كش��ف خبراء التغذية أن هن��اك بعض األغذية تعزز 

فرص الشيب المبكر، على رأسها السكر الصناعي.
يأتي ذلك نظرًا ألن السكر الصناعي يمنع امتصاص 
الفيتامين��ات والعناصر المغذي��ة األخرى، مما يؤثر 
بالس��لب على صحة الش��عر، وفق المرك��ز االتحادي 

للتغذية في ألمانيا.
وعن السر في ذلك، أوضح المركز األلماني أن السكر 
الصناع��ي يقيد وظيف��ة فيتامي��ن E المهم لصحة 
الش��عر بصفة خاصة، مشيرًا إلى ضرورة اإلقال من 
الس��كر الصناعي واس��تبداله بالمحلي��ات الطبيعية 

كعسل النحل.

وأضاف المركز أن محسنات النكهة مثل الجلوتامات 
تح��دث خلًا بعملي��ة التمثيل الغذائ��ي، األمر الذي 

يمهد لشيخوخة الشعر.
ولمواجهة المش��كلة، نصح المرك��ز باالعتماد على 
الوجبات الطازجة واالس��تغناء عن الوجبات الجاهزة 

قدر اإلمكان.
وأش��ار المركز إل��ى أن الصبغ��ات الصناعية وكذلك 
الم��واد الحافظ��ة والم��واد المضافة األخ��رى تلحق 
الض��رر ببني��ة الش��عر. لذلك م��ن األفض��ل تجنب 
األطعم��ة ذات األلوان الزاهية مث��ل تلك الموجودة 

غالبًا في قسم الحلويات.

 رذاذ يتجّمد 
قبل السقوط

أدت موجة البرد الحادة من البرد بمدينة 
يانتهاي من مقاطعة شاندونغ الصينية 
خ��ال األيام األخي��رة إلى تجم��د كل ما 
على األرض، بحس��ب صحيفة »الشعب« 
الصيني��ة. فبعدم��ا نزلت درج��ة الحرارة 
إلى 7 درج��ات دون الصفر، بالتزامن مع 
هبوب عواص��ف ثلجية وماط��رة، دفعت 
أم��واج البح��ر الس��اخطة إلى الش��اطئ. 
فيما تجّمد الرذاذ المتناثر على الس��ياج 
والهياكل الحديدي��ة للكورنيش، وتحول 
إل��ى أش��كال مخروطي��ة ومدببة تش��به 

شظايا الصخور الكريستالية.

 شابة تنشر »سيلفي«
ما قبل الموت في 
الطائرة المنكوبة

نش��رت مدونة روس��ية محبة للسفر تدعى 
إيلين��ا بان��دورو، 33 عام��ًا، آخر ص��ورة لها 
قب��ل لحظات من وفاتها ف��ي حادث تحطم 

الطائرة النيبالية.
وش��اركت إيلينا متابعيها صورة »سيلفي« 
عبر خاصية س��توري إنستغرام، فور اقتراب 
الطائرة م��ن مطار بوخ��ارا الدولي، معّبرة 
عن حماسها الش��ديد لاطاع على النيبال 
وحضارت��ه وثقافته، وعّلق��ت: »اذهب إلى 

نيبال!«.
وقال��ت صحيف��ة »مي��رور« البريطانية إن 
المدونة الروس��ية كانت تعم��ل في مجال 
التواصل االجتماعي، وكانت كثيرة الس��فر، 
حيث وّثقت مقاطع من رحاتها حول العالم 
في حس��ابها على إنستغرام، الذي يتابعها 

فيه أكثر من 1000 شخص.

https://alwatannews.net/digital/18012023
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1047110/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/Opinion/article/1047132/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3


العدد:  5209
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

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

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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أكـــد الممثل الخاص لصاحب الجاللة الملك المعظم 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة رئيس 
مجلـــس أمنـــاء جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية، 
أن جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية والتي أسســـها 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، تســـتذكر باإلجـــالل والتقدير 
الـــروح الكريمـــة الخيـــرة لصاحـــب العظمة الشـــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، مشيًدا 
بمبرة ومبادرة جاللته بإنشـــاء هذه الجائزة تخليًدا 
لذكراه العطرة واحتفاء بمواقفه وأعماله اإلنسانية 
ودوره الكبيـــر في تأســـيس الدولـــة الحديثة لتبقى 
هـــذه الجائـــزة شـــعلة خيـــر وتكريم لمن يســـهم في 

خدمة البشرية جمعاء.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأعضاء مجلس 
أمنـــاء جائزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية، وبحضور 
مندوبي مختلف وسائل اإلعالم المحلي واإلقليمي 

والدولـــي، وذلـــك لإلعالن عن الفائز بجائزة عيســـى 
لخدمـــة اإلنســـانية فـــي دورتهـــا الخامســـة 2021 - 
2022، والتـــي قـــرر مجلـــس األمناء منحهـــا لطبيب 

العيون النيبالي سندوك رويت.
وقال ســـموه إن هذه الجائزة، ومنـــذ انطالقتها في 
فبرايـــر العـــام 2009 وعبـــر دوراتهـــا الخمـــس تؤكد 

إيمـــان مملكـــة البحرين الراســـخ في ظل مســـيرتها 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك 
البـــالد المعظـــم، وبمتابعة مســـتمرة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بأهمية التســـامح 
والعيـــش المشـــترك والحـــرص على إبـــراز أصحاب 

الســـبق في مجاالت العمل اإلنســـاني وتكريمهم من 
واقع المبادئ التي ُأنشئت من أجلها الجائزة.

 وَأضاف ســـموه “من أجـــل ذلك، عمل مجلس أمناء 
الجائزة، وبجهد وحرص متواصل مع أمانة الجائزة 
ولجنـــة التحكيـــم المؤلفـــة مـــن شـــخصيات عالمية 
والقانونيـــة  العلميـــة  والكفـــاءة  الخبـــرة  ذوي  مـــن 

واألكاديمية فـــي البحث والتحري فيما تلقته أمانة 
الجائـــزة مـــن أعمـــال إنســـانية من مترشـــحين لنيل 
الجائزة الذين بلغ عددهم 139 مترشـــًحا من جميع 
أنحـــاء العالـــم لدورتها الخامســـة 2021 - 2022 تم 
اســـتعراض القائمـــة واختصارها إلى 5 مترشـــحين 

ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة”.
وأوضح ســـموه “وبحسب النظام األساسي للجائزة 
واإلجـــراءات المتبعـــة، قـــام مجلس أمنـــاء الجائزة 
باســـتعراض أعمال المترشحين الخمسة حيث قرر 
أن يقـــوم فريـــق عمل ميداني بالســـفر والتحري من 
منجزات المترشحين للفوز بالجائزة، وبناء على ما 

جاء به تقرير الفريق الميداني”.
التـــي  “وفـــي ضـــوء االجتمـــاع والمداولـــة  وأردف 
عقدها مجلس أمناء الجائزة فقد تقرر منح الجائزة 
لطبيـــب العيون ســـندوك رويت من النيبـــال تكريًما 
لعملـــه وجهـــوده اإلنســـانية التي ســـيقوم أمين عام 
الجائزة علي عبدهللا خليفة بتقديم نبذة عن سيرة 

الفائز وأعماله وإنجازاته في المجال اإلنساني”.

المنامة - بنا

جائزة “عيسى اإلنسانية” شعلة خير وتكريم لمن يخدم البشرية
139 مترشًحا من جميع أنحاء العالم... محمد بن مبارك:

أعلــن األميــن العــام لجائــزة عيســى لخدمــة اإلنســانية علــي خليفة فوز طبيــب العيــون النيبالي ســندوك رويت، 
بجائــزة عيســى لخدمــة اإلنســانية فــي دورتها الخامســة 2022-2021، من بين 145 مترشــًحا مــن مختلف بلدان 

العالم.
 جاء ذلك، فـــي المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــده الممثل الخـــاص لصاحب الجاللة 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  المعّظـــم  الملـــك 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس 
أمناء جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية، 
وأعضـــاء مجلـــس أمناء جائزة عيســـى 
لخدمـــة اإلنســـانية، وبحضـــور مندوبي 
المحلـــي  اإلعـــالم  وســـائل  مختلـــف 
واإلقليمـــي والدولي، وذلك لإلعالن عن 
الفائز بجائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية 
 ،2021-2022 الخامســـة  دورتهـــا  فـــي 
منحهـــا  األمنـــاء  مجلـــس  قـــّرر  والتـــي 
لطبيب العيون النيبالي سندوك رويت.

وقال خليفة: إنه تّمـــت المفاضلة بينهم 
حســـب اشـــتراطات الجائـــزة إلـــى 139 
مترشـــًحا، تم عـــرض أعمالهـــم المكتملة 
األهليـــة علـــى هيئـــة تحكيـــم مـــن ذوي 
قـــارات  أعضاؤهـــا  يمثـــل  االختصـــاص 

العالم.
وأضاف: “من بعد العديد من المداوالت، 
حّددت لجنة التحكيم قائمة قصيرة من 
خمسة فائزين محتملين، وكلف مجلس 
األمنـــاء الموقـــر فريـــق بحـــث ميدانـــي 
الفائزيـــن  هـــؤالء  مواقـــع  إلـــى  بالســـفر 
المحتملين للتحقق من أعمالهم والتأكد 

من مطابقتها لمعايير الفوز المعتمدة”.
األبحـــاث  نتائـــج  “وفـــي ضـــوء  وتابـــع: 
الميدانيـــة قـــّرر مجلـــس األمنـــاء منـــح 
الجائزة في دورتها الخامسة إلى طبيب 
العيـــون النيبالي ســـندوك رويـــت، الذي 
ا بابتكار تلـــك الطريقة  قد اشـــتهر عالميًّ

الجديدة لعالج مرض عتامة العيون”.

عدسة جديدة

 وفـــي هذا الصـــدد، أوضـــح خليفة: “أن 
الفائـــز طـــّور عدســـة جديـــدة  الطبيـــب 
تزرع داخـــل مقلة العين يمكـــن إنتاجها 
بسعر أرخص بكثير من مثيالتها، وهذه 
العدســـة رخيصـــة الثمـــن ســـاعدته على 
إجراء جراحة لعالج إعتام عدسة العين 
في أقل من 5 دقائق يقوم خاللها بإزالة 
الميـــاه البيضـــاء بدون ُغــــَرز مـــن خالل 
بعدســـة  واســـتبدالها  صغيـــرة  شـــقوق 

اصطناعية منخفضة الكلفة”.
وأردف أن: “الطبيـــب رويـــت تمّكـــن من 

عالج أكثر من 120,000 مريض مصاب 
مرضـــاه  مـــن  يأخـــذ  أن  دون  بالعمـــى 

الفقراء أي مقابل مادي”.
واســـتطرد خليفـــة بالقول: “يســـرني أن 
أقـــّدم لكـــم شـــرًحا مفّصـــاًل عـــن العمـــل 
اإلنســـاني النبيل الذي استحق من أجله 
الطبيب رويت الجائزة، فقد بدأت مهمة 
فريـــق البحـــث الميدانـــي بزيـــارة معهـــد 
طـــب العيـــون فـــي العاصمـــة كتامنـــدو، 
وزيـــارة مستشـــفى هيتـــودا المجتمعـــي 
للعيون خارج العاصمة”، وكذلك معاينة 
المستشفيات الميدانية المتنقلة واللقاء 
العامـــل  مـــع رويـــت والفريـــق  المباشـــر 
معـــه، مـــن أطبـــاء وممرضيـــن وفنييـــن، 
والحضـــور الميدانـــي لمســـارح عمليـــات 
زرع العدسات في المستشفيات الثابتة 
واألنحـــاء  القـــرى  بمختلـــف  والمتنقلـــة 
الجبلية، وااللتقاء الشـــخصي بالمرضى 
الخارجيـــة،  االنتظـــار  ســـاحات  فـــي 
والتحـــدث إليهم مباشـــرة، الستكشـــاف 
طبيعـــة الحـــاالت والتعـــرف علـــى ردود 

األفعال المباشرة”.
وكشـــف أن: مـــن مهـــام فريـــق البحـــث 
الميدانـــي أيًضـــا التعـــرف علـــى كيفيـــة 
تصنيـــع العدســـة التـــي اكتشـــف رويـــت 
بفاعليتهـــا  لتضاهـــي  الخـــام  مادتهـــا 
العدسات غالية الثمن ومن ثم تصنيعها 
ـــا. كمـــا زار الفريـــق المعهـــد الطبي  محليًّ
المحـــاذي للمستشـــفى والموصـــل ببنك 
القرنيـــات وبمركـــز لتدريـــب الكفـــاءات 

المحلية”.
وقال “وقد تأكد لفريق البحث الميداني 
بـــأن المؤسســـة التـــي يرأســـها الطبيـــب 
سندوك رويت مؤسسة خيرية مستقلة، 
غير ربحية وليس للحكومة النيبالية أي 

مشاركة أو تأثير عليها”.
وزاد خليفة قائاًل: “كما أن المعهد الطبي 
الـــذي أنشـــأه رويت فريد مـــن نوعه في 
بلـــدان العالـــم الثالث، من حيـــث مرافق 
التصنيع المتعددة واســـتخدام المعدات 
والقيـــام بمهـــام التدريـــب”، مردًفـــا، “بأن 
اإلنســـاني  عملـــه  فـــي  االبتـــكار  عنصـــر 
والطبي المتعدد الجوانب هو اكتشـــاف 
عدســـة تصّنع من مواد اقتصادية تؤدي 
نفـــس الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه العدســـة 
ا إلى  المســـتخدمة لـــذات الغـــرض عالميًّ
جانـــب ابتـــداع أســـلوب جراحـــي طبي 
متميـــز يقلل مـــن المضاعفـــات الجانبية 
ويختصـــر الوقـــت إلـــى جانـــب خفـــض 
كلفة المواد المســـتخدمة، ويعطي نفس 
ا في  نتائج العدسة المتعارف عليها طبيًّ

العالم”.

عمل ميداني

 وعلـــى صعيـــد مّتصـــل بّيـــن حليفة أن: 
ـــا إلنتـــاج  “رويـــت أّســـس مصنًعـــا محليًّ
العدســـات الرخيصـــة الثمن، حيث ينتج 
عـــام  كل  ألـــف عدســـة   350 مـــن  أكثـــر 
لمرضـــى عتامـــة العيـــون. وبينمـــا يبلـــغ 
دوالر   100 الواحـــدة  العدســـة  تصنيـــع 

فإنها في مصنع رويت تبلغ كلفتها ثالثة 
دوالرات فقط”.

يتـــم  التـــي  العدســـة  أن  “كمـــا  وواصـــل 
بالجـــودة  تمتـــاز  بمصنعـــه  تصنيعهـــا 
الثمـــن  غاليـــة  لمثيالتهـــا  المضاهيـــة 
فـــي دول العالـــم المتقـــدم، وذلـــك وفًقا 
لدراســـات علمية محكمة تّمت معاينتها 
واالطالع عليها، هـــذا إلى جانب كلفتها 
المنخفضة الثمن نتيجـــة لتطوير آليات 
وأســـاليب التصنيـــع على مـــدى أكثر من 

30 عاًما”.
واســـتكمل خليفـــة: “خـــالل 30 عاًما من 
العمل الميداني الدؤوب، أجرى أكثر من 
50 ألـــف عمليـــة جراحيـــة للعيـــن، كعمل 
خيـــري غير ربحـــي، أفاد بـــه قطاًعا غير 

قادر على تحمل أية كلفة مالية”.
رويـــت  الطبيـــب  “بجهـــود  وأضـــاف: 
استطاع المعهد الذي أّسسه أن يضم 30 

طبيًبـــا مقيًما إلجـــراء عمليات ومعالجة 
مرضـــى العيـــون من خالل مستشـــفيين 
ا منتشـــرة في  ـــا ميدانيًّ و16 مركـــًزا طبيًّ

المدن والقرى النائية بالنيبال”.
وقـــال خليفة: إن المعهـــد يدّرب بكفاءة 
عاليـــة العديـــد مـــن أطبـــاء العيـــون من 
فريـــق  ووجـــد  العالـــم،  دول  مختلـــف 
مـــن  أطبـــاء  بينهـــم  الميدانـــي  البحـــث 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة وأفريقيا 

ومختلف دول آسيا”.
واسترسل قائاًل: “إن رويت تطّوع خالل 
السنوات الماضية بتنظيم زيارات لعدد 
من دول آســـيا وأفريقيا إلجراء عمليات 
للعيـــون ألعداد كبيـــرة مـــن المحتاجين 
إضافـــة إلـــى تقديـــم التدريـــب العملـــي 
ألطبـــاء العيـــون للقيام بمثـــل هذا النوع 

المبتكر من العمليات”.
وذكـــر: “أن تحقيـــق االســـتدامة الماليـــة 

لعمـــل المعهد يتم من خـــالل نظام دعم 
يتلقـــاه  مســـتويات،  بثالثـــة  للمرضـــى 
الفقراء وغير القادرين على العالج دون 
أيـــة كلفـــة ماليـــة، فيمـــا يتم دعـــم جزء 
مـــن كلفة العمليات للمحتاجين بحســـب 
التكلفـــة  واحتســـاب  دخلهـــم،  مســـتوى 
المالية للعمليات كاملة على المقتدرين، 
ممـــا ســـّهل التغطيـــة الكاملـــة لمصاريف 
مـــن  الكبيـــرة  األعـــداد  وأجـــور  المعهـــد 

المساعدين والعاملين”.

أسلوب مبتكر

وكشـــف خليفة عـــن أن “الطبيب رويت 
ســـاهم، خـــالل عملـــه في الثالثين ســـنة 
الماضيـــة، بأســـلوبه الجراحـــي المبتكر، 
فـــي خفض نســـبة العمى القابـــل للعالج 
لحوالـــي النصـــف فـــي النيبال، كمـــا قام 
بتدريب أكثر مـــن 650 طبيًبا من جميع 
أنحـــاء العالـــم ليشـــاركوه نفـــس الدرب، 
ولينقـــل إليهـــم خبرته فـــي معركته ضد 
العمـــى الـــذي يمكـــن تجنبـــه فـــي بلدان 
العالـــم، فـــكان مجموع ما أجـــراه هؤالء 
األطبـــاء من عمليـــات ناجحة قد تجاوز 
35 مليون عملية جراحية حول العالم”.
يضـــم  رويـــت  مركـــز  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
ـــا 30 طبيًبا مقيًمـــا إلجراء عمليات  حاليًّ
ومعالجـــة مرضـــى العيـــون مـــن خـــالل 
ـــا تنتشـــر  مستشـــفيين و16 مركـــًزا طبيًّ
فـــي أرجاء النيبال، بمن فيهم أطباء من 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة وأفريقيا 
ومختلف دول آسيا وغيرها. كما يجري 
المركـــز نحـــو ســـتة آالف عمليـــة ناجحة 
ا. ولقـــد أدى نجاح المستشـــفيات  ســـنويًّ
المتنقلـــة إلـــى نقـــل التجربة إلـــى بوتان 
وتايلنـــد وماينمـــار ومنغوليا وباكســـتان 
وكوريـــا الشـــمالية وأثيوبيـــا وبنغالدش 

والصين والهند.
واختتـــم األميـــن العـــام لجائزة عيســـى 
لخدمة اإلنســـاني بالقول: “بناًء على كل 
ما ســـبق، فقـــد تـــداول مجلـــس األمناء 
الموقر ما أفادت به جوالت فريق البحث 
الميداني، وقـــد تأكدت له جدارة أعمال 
الطبيـــب ســـندوك رويـــت لنيـــل جائـــزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية فـــي دورتها 
الخامســـة، وذلـــك لتمايـــز هـــذه األعمال 
وتحقيقهـــا األكثر قرًبا من روح المعايير 
المحددة لمنح الجائزة قياًســـا باألعمال 
الجليلة األخـــرى لبقية المحتملين للفوز 

في الكشف المختصر”.

الجائزة تذهب إلى “طبيب الفقراء” النيبالي سندوك رويت
طّور عدسًة “رخيصة” لعالج عتامة العين... وعالج 120 ألًفا “مجاًنا”

منصة المؤتمر الصحافي سمو الشيخ محمد بن مبارك

قـــال الممثـــل الخاص لجاللـــة الملـــك المعظم رئيـــس مجلس 
أمناء جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، رًدا على ســـؤال “البالد” عن إمكان أن تكون 

الجائزة جزًءا من المناهج الدراســـية في مملكة البحرين إنه 
اقتراح جيد، وإن الجائزة الحالية تضمن أي عمل إنساني في 

هذا المجال.

سمو الشيخ محمد مبارك رًدا على سؤال “^”:

الجائـــزة تضمـــن أي عمــل إنسانــي

إبراهيم النهام

علي عبدالله خليفةسندوك رويت

 تحـــّدث رئيـــس لجنـــة التحكيـــم البروفســـور يـــان 
بولسون عن مهام لجنة التحكيم ومعايير االختيار 
بما يتوافق مع أهداف الجائزة ومبادئها وإنســـانية 
صاحـــب العظمـــة الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 

خليفة طيب هللا ثراه.
 ُيشار إلى أّن طبيب العيون النيبالي سندوك رويت 

ا بابتكار الطريقـــة الجديدة لعالج  قد اشـــتهر عالميًّ
مرض عتامة العيون، كما استطاع أن ُيطّور عدسة 
جديـــدة تـــزرع داخـــل مقلـــة العيـــن يمكـــن إنتاجها 
بســـعر أرخص بكثيـــر من مثيالتها، وهذه العدســـة 
رخيصة الثمن ســـاعدته على إجراء جراحة لعالج 
إعتام عدسة العين في أقل من خمس دقائق يقوم 

خاللهـــا بإزالة المياه البيضاء بدون ُغــــَرز من خالل 
شـــقوق صغيـــرة واســـتبدالها بعدســـة اصطناعيـــة 
منخفضـــة الكلفـــة، وقـــد تمكـــن من عـــالج أكثر من 
120 ألف مريض مصاب بالعمى الذي يمكن تفاديه 
مجاًنـــا دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل 

مادي.

بأقل من 5 دقائق... يزيل المياه البيضاء دون ُغرز

سندوك “البلسم الشافي” لفاقدي البصر

 دّرب 650 طبيًبا حول العالم وبدورهم 
أجروا 35 مليون عملية ناجحة
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