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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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تـــفـــضـــل حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــجــــالــ الــ
مـــلـــك  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل  عــــيــــســــى 
الـــــــبـــــــاد الــــمــــعــــظــــم الــــقــــائــــد 
األعــــلــــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
ــارة الــقــيــادة الــعــامــة لــقــوة  بـــزيـ
ــــس، اطــلــع  ــاع الــبــحــريــن أمـ ــ دفـ
جالته خالها على الخطط 
والبرامج المستقبلية لتطوير 
قوة  ووحــدات  أسلحة  مختلف 
ــاع الــبــحــريــن، مــشــيــدا بما  ــ دفـ
تــشــهــده مـــن رقـــي مــســتــمــر في 

مجاالت التسليح والتدريب.
وأثــــــــنــــــــى جـــــالـــــتـــــه عـــلـــى 
ــل تــخــرج  ــفـ حـــســـن تــنــظــيــم حـ
الــدفــعــة الــخــامــســة عــشــرة من 
ــاط )ســـريـــة  ــبــ مـــرشـــحـــي الــــضــ
ــة( بـــكـــلـــيـــة عــيــســى  ــ ــيـ ــ ــادسـ ــ ــقـ ــ الـ
ــذي  الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــلـــكـــيـــة، الــ
أقــيــم تــحــت رعــايــة كــريــمــة من 
تمنياته  عـــن  مــعــربــا  جــالــتــه، 
وحمل  والــســداد  التوفيق  لهم 
إخوانهم  المشرفة مع  األمانة 

البواسل.
وأشـــــــــــــــــاد جــــــالــــــتــــــه بـــمـــا 
البحرين من  دفاع  تشهده قوة 
في  متخصصة  ودورات  برامج 
بأرقى  والــتــزود  المجاالت،  كل 
أيــدي  على  العسكرية  الــعــلــوم 
أفضل الكفاءات من المدربين 
وبــــأحــــدث الــســبــل الــمــتــطــورة، 
إضـــافـــًة إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
وتــعــزيــز الـــكـــفـــاءات مـــن خــال 

التمارين العسكرية المشتركة 
ــمـــرار مــع  ــتـ ــاسـ ــرى بـ ــجــ ــ الـــتـــي ُت

الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب جالته عن اعتزازه 
ورجالها  البحرين  دفـــاع  بــقــوة 

أسمى  الذين سطروا  البواسل 
قيم الوالء للوطن وما يتميزون 
به من شجاعة لتنفيذ المهام 
الــمــنــوطــة بــهــم بــأعــلــى درجـــات 
اإلقــــــــــدام واالنـــــضـــــبـــــاط، فــهــم 

وفخر  الكبير  تقديرنا  موضع 
دائما، شاكرا  وأهلها  للبحرين 
الجهود  جميعا  لــهــم  جــالــتــه 
ــكــــل عــــزم  الــــتــــي يـــبـــذلـــونـــهـــا بــ
ــــاص حـــمـــايـــًة لــنــهــضــتــنــا  ــ وإخـ

الوطنية الظافرة التي حققها 
ــريـــن بــتــكــاتــفــهــم  ــبـــحـ أبــــنــــاء الـ

وتعاُضِدهم معا.

كتب وليد دياب:

يــصــوت مــجــلــس الـــنـــواب في 
على  الــيــوم  االعــتــيــاديــة  جلسته 
طــلــب الــمــنــاقــشــة الــعــامــة الـــذي 
ــه 11 نــائــبــا الســتــيــضــاح  بـ تـــقـــدم 
ســيــاســة الــحــكــومــة بــشــأن ارتــفــاع 
األســعــار وخــطــط الــحــفــاظ على 
التي أعدتها  األسعار والخطوات 
ــــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة طــيــلــة  ــامـ ــ وقـ
على  للسيطرة  الماضية  الفترة 
السلع  أســعــار  وارتــفــاع  التضخم 
الــمــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا الــســلــع 
أولوية  تكون  أن  على  األساسية، 
المعرفي  محمد  للنائب  الــكــام 

ــلــــى طــلــب  أحـــــــد الــــمــــوقــــعــــيــــن عــ
المناقشة العامة.

ــاب  ــبــ وجــــــــاءت مـــــبـــــررات وأســ
المناقشة  طــلــب  الــنــواب  تــقــديــم 
الــمــرفــقــة ضــمــن الطلب  الــعــامــة 
إلــى ما تم ماحظته  ألنــه نظرا 
ــيـــرة مـــن ارتــفــاع  ــة األخـ ــ فـــي اآلونـ
كبير في أسعار المواد المختلفة 
ــيـــة  ــغـــذائـ ــواد الـ ــ ــمــ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا الــ ــ مـ
والـــمـــواد األســـاســـيـــة، مـــا أضــعــف 
المواطنين  الشرائية لدى  القوة 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــبــــب فـــــي أضــــــــــرار مـ وتــــســ
واالقتصادي  المعيشي  بالوضع 
لألسر البحرينية، وهو ما يعكس 
أسباب  دراســـة  إلــى  ملحة  حاجة 
ــات بــنــســب كــبــيــرة  ــاعـ ــفـ هــــذه االرتـ

ــل إلــــــى الــــضــــعــــف، ومـــعـــرفـــة  تـــصـ
الــســيــاســات والــخــطــط والــبــرامــج 
بها األجهزة  تقوم  التي  والرقابة 
أجــل  مــن  المختلفة  الحكومية 
ــبــــة األســــــــــواق والـــســـيـــطـــرة  مــــراقــ
عــلــيــهــا، ومــنــع اســتــغــال الــتــجــار 
العالمية  لــلــظــروف  والـــمـــورديـــن 
ــذرع بــــهــــا لــــرفــــع األســــعــــار  ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
مـــبـــرر ومـــنـــع االحــتــكــار  مـــن دون 
واالستفادة من مختلف الظروف 
خيالية  أربــــاح  تحقيق  أجـــل  مــن 
بــجــشــع عــلــى حـــســـاب الــمــواطــن 

وقوت يومه.

العدلي  المحقق  استأنف  )أ ف ب(:   - بيروت 
في انفجار مرفأ بيروت أمس، وبرغم الضغوطات 
 13 بعد  تحقيقاته  ضـــده،  المتواصلة  السياسية 
شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد 
مــن الــمــدعــى عليهم ضـــده، وفــق مــا أفـــاد مسؤول 

قضائي وكالة فرانس برس. 
الــتــحــقــيــق فـــي االنــفــجــار فـــي ديسمبر  وُعـــلـــق 
ُمــدعــى عليهم  تــبــاعــا  رفــعــهــا  دعــــاوى  2021 جــــراء 
بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق 

العدلي طارق بيطار. 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة  الــضــحــايــا  ذوو  ــدد  ــنــ ــ وُي
بمحاوالت عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار 
ُيعد أحد أكبر االنفجارات غير النووية في العالم 
األقل  على  شخصًا   215 من  أكثر  بمقتل  وتسبب 

وإصابة 6500 آخرين. 
وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن بيطار 

»استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ«، وقرر إخاء 
سبيل خمسة موقوفين منذ االنفجار بينهم عامل 
مدير  هما  المرفأ  في  سابقون  ومسؤولون  ســوري 
العمليات  ومدير  مرعي  شفيق  السابق  الجمارك 

السابق سامي حسين. 
كما قرر بيطار االدعــاء على ثمانية أشخاص 
المدير  رفيعان هما  أمنيان  بينهم مسؤوالن  جدد 
العام  والمدير  إبراهيم  عباس  العام  لألمن  العام 
ألمـــن الـــدولـــة طــونــي صــلــيــبــا، بــحــســب الــمــســؤول 
القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب 

االدعاء. 
أجرى  »بيطار  أن  القضائي  المسؤول  وأوضــح 
استئناف  قـــرار  اتــخــاذ  إلــى  أفــضــت  قانونية  دراســـة 

التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده«.

كتب: إسام محفوظ

أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بمعاقبة 
بحرينية أدينت بتعذيب أطفالها والتسبب في 
قــدرت  مستديمة  بعاهة  الرضيع  ابنها  إصــابــة 
أن  بعد  10 سنوات،  مدة  بالسجن   %100 بنسبة 
مــدار  على  القضية  التقاضي  مــراحــل  تــداولــت 
أكــثــر مــن سنة وتــم االســتــمــاع خــال الجلسات 
للشهود واستعراض تقارير البحث االجتماعي 
المتهمة  وعـــرض  المتهمة،  بأطفال  الخاصة 
أكد مسؤوليتها عن  الذي  النفسي  الطب  على 

تصرفاتها وأنها في كامل قواها العقلية.
الرضيع  أن  بينت  قــد  التحقيقات  وكــانــت 
بطرق  أوقـــات مختلفة  فــي  عليه  االعــتــداء  تــم 
مختلفة في كل أنحاء جسده إذ بينت التقارير 
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بـــه إصـــابـــتـــه بـــاخـــتـــال في 
وكــدمــات  الدماغية  والــحــالــة  التنفس  وظــائــف 

بعاهة مستديمة  وإصــابــتــه  الــصــرع  مــن  وحــالــة 
عمى  لحالة  تعرضه  بعد   %100 بنسبة  قـــدرت 

غير قابلة للعاج.
ــدم وجــــود  ــ وأكــــــد حـــكـــم إدانـــــــة الــمــهــتــمــة عـ
مــا يــدفــع إلـــى أخــذهــا بــالــرأفــة بــعــد أن تعرض 
الــكــشــف عليهم  الــمــجــنــي عــلــيــهــم مـــن خــــال 
العــتــداءات وكــدمــات وخـــدوش وســحــجــات على 
مدار أوقات مختلفة، حيث أفادوا بأن المتهمة 
وسرد  متكرر،  بشكل  ضربهم  اعتادا  وصديقها 
الــطــفــان أنـــواعـــا شــتــى مــن الــتــعــذيــب مــا بين 
الــضــرب بــأســاك الــكــهــربــاء والــنــعــال والــحــرق 
فإن  سنهما  صغر  من  الرغم  وعلى  بالسجائر، 
أثبته  ما  بالدالئل بحسب  كلها  كانت  إفادتهما 
تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرضهما لما 

وصفاه من خال الكشف عليهما.

ا���س��ت��ئ��ن���ف ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ان���ف���ج����ر م��رف���أ 
اأ���س��خ������ص ج��دد  8 ب���ي���روت.. واالدع������ء ع��ل��ى 

ب�ح�ك��م نه�ئ��ي.. ال�س�جن 10 �س�نوات الأم
اأ�س�بت�ه ب�س�ل��ل ت��م عذب�ت ر�سيعه�� حت�ى 

نعت�ز بق�وة الدف��ع ح�مية النه�س�ة الوطنية

»ال�������ن�������واب« ي�������س���وت ال�����ي�����وم ع���ل���ى ط��ل��ب 
م��ن���ق�����س��ة ال��ح��ك��وم��ة ح����ول ارت����ف�����ع االأ����س���ع����ر

المل�ك يطل�ع عل�ى خط�ط تطوي�ر اأ�س�لحة ووح�دات الق�وة

} جالة الملك المعظم خال زيارته قوة دفاع البحرين.
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الــوزراء  استعرض مجلس 
خــــــــال اجــــتــــمــــاعــــه بــــرئــــاســــة 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
الوزراء بقصر القضيبية أمس 
الــمــذكــرة الــمــرفــوعــة مــن وزيــر 
مستجدات  آخــر  بشأن  العمل 
الـــتـــوظـــيـــف والــــتــــدريــــب لــعــام 
الــتــعــافــي  خــطــة  ضــمــن   2022
ــادي، الــــتــــي أظـــهـــرت  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
من  البطالة  نسبة  انــخــفــاض 
في   %5.4 إلــى   2021 في   %7.7
استعرض  كما   ،2022 ديسمبر 
مستجدات  آخــر  بشأن  مذكرة 

مشروع الضمان الصحي.
وبــمــنــاســبــة الــيــوم الــدولــي 
المجلس  هــنــأ  فــقــد  للتعليم 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــــن الـ ــــن مـ ــــوطـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ أبـ
ــدرا عــالــيــا  ــ ــقـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـ
دورهــــــــــــم فــــــي رفــــــــد مـــــســـــارات 
بمخرجاته  واالرتقاء  التعليم 
التنموية  المسيرة  يدعم  بما 
الــــشــــامــــلــــة بـــــقـــــيـــــادة حـــضـــرة 
الباد  ملك  الجالة  صاحب 

المعظم.
ــــرض الـــمـــجـــلـــس  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
خـــال االجــتــمــاع مــذكــرة وزيــر 
بشأن  الـــــوزراء  مجلس  شـــؤون 
متابعة أداء الجهات الحكومية 
فــــــــــي أنـــــــظـــــــمـــــــة »ســــــــجــــــــات« 
ــــل« و»بـــنـــايـــات« خــال  ــواصـ ــ و»تـ

عام 2022، إذ أظهرت المذكرة 
األداء  مــن  متطورة  مستويات 
تعاملت  إذ  تــواصــل  نــظــام  فــي 
53 جهة حكومية مع أكثر من 
واستفسارا  مقترحا   179.421
وشكوى، تم االلتزام فيها بعدم 
تـــجـــاوز الـــوقـــت الــمــحــدد لــلــرد 
يتعلق  وفــيــمــا   ،%99.3 بنسبة 
بــنــظــام بــنــايــات فــقــد تــم تلقي 

أي  تــتــجــاوز  لــم  2309 طــلــبــات 
المحدد  الوقت  منها  معاملة 
التــفــاقــيــة مــســتــوى الــخــدمــة، 
وعــلــى صــعــيــد نــظــام ســجــات 
تم  طــلــبــا   169.528 تــلــقــي  تـــم 
االلتزام فيها باتفاقية مستوى 

الخدمة بنسبة %99.

ــــدت األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس األعــلــى  أكـ
البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع  أن  لــلــصــحــة 
مــــشــــمــــولــــون بـــــالـــــعـــــاج مـــــجـــــاًنـــــا فــــــي جــمــيــع 
المستشفيات الحكومية ومن دون سقف للعاج 
ــار وبــحــســب الــبــاقــة  ــيـ ــتـ وفــــق مـــبـــدأ حـــريـــة االخـ
وذلــك  المواطنين،  لجميع  المتاحة  )الــرزمــة( 
قطاع  تطوير  لبرنامج  الــكــامــل  التطبيق  عند 
الصحي،  الــضــمــان  وبــرنــامــج  الصحية  الــرعــايــة 

بحسب اإلطار الزمني المحدد للبرنامج.
وأوضحت األمانة العامة أّن صندوق الضمان 
الصحي )شفاء( سيقوم بتغطية تكاليف العاج 
من  الحكومية  المستشفيات  فــي  للمواطنين 
من  االســتــفــادة  ســيــخــتــارون  الــتــي  استثناء  دون 
خدماتها العاجية وفق الضوابط التي ينظمها 

القانون واللوائح التنفيذية.
الضمان  مشروع  أّن  العامة  األمــانــة  وأكــدت 

ــاء بـــالـــخـــدمـــات  ــ ــقــ ــ ــى االرتــ ــ ــهــــدف إلــ الـــصـــحـــي يــ
الصحية للمواطنين، مع سهولة وسرعة حصول 
والتطوير  الصحية  الخدمة  على  المواطنين 
فــي  الـــصـــحـــيـــة  الـــمـــؤســـســـات  ألداء  الــمــســتــمــر 
المملكة وفق أعلى معايير الجودة واالستدامة.
المجلس  أّن  إلـــى  الــعــامــة  األمــانــة  وأشــــارت 
الشيخ  طبيب  الفريق  برئاسة  للصحة  األعلى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة حريص على تعزيز 
الــتــواصــل مـــع مــخــتــلــف الــمــؤســســات الــرســمــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــؤكــــدة حـــرصـــهـــا واهــتــمــامــهــا 
الطــــاع جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
تــفــاصــيــل الــبــرنــامــج وآلــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة وفــقــًا 

لمراحل المشروع.

%5.4 اإل�ى   %7.7 م�ن  البط�ل�ة  ن�س�بة  انخف���ص 
ال�سح�ي ال�سم�ان  م�س�روع  يناق��ش  ال�وزراء  مجل��ش 

»ال���������س����م�����ن ال�������س���ح���ي« ي���غ���ط���ي ال���ع���اج 
���س��ق��ف دون  م����ن  ل���ل���م���واط���ن���ي���ن  ال���م���ج����ن���ي 
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

طفل  ل��ح�����س���ن��ة  ف�����وري  اإغ�����اق 
دي����زن����ي واإل�����غ������ء ت��رخ��ي�����س��ه���

أمرت وزارة التربية والتعليم بالغلق الفوري لدار حضانة طفل ديزني 
دار  مالكة  أهلية  انــعــدام  مــن  إلــيــه  خلصت  مــا  نتيجة  ترخيصها  وإلــغــاء 

الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية األطفال واالهتمام بهم.
وأكدت الوزارة أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم 
للتحقق  أهمية قصوى  تولي  فإنها  ورياض أطفال،  المبكر من حضانات 
والــتــربــويــة  التعليمية  بــواجــبــاتــهــا  الــمــبــكــر  التعليم  مــؤســســات  قــيــام  مــن 
وأنها  والمقيمين  المواطنين  أطفال  األكمل تجاه  الوجه  والصحية على 
تستمر  المختصة، سوف  الحكومية  الجهات  مع  المستمر  التنسيق  عبر 
بشأنها  الازم  واتخاذ  المخالفات  وتتبع  رصد  في  الرقابية  في عملياتها 
أدائه، مبينة أنها قد  بما يضمن تطوير التعليم المبكر واالرتقاء بجودة 
لترتيب  بالروضة  المسجلين  األطــفــال  جميع  أمــور  أولــيــاء  مع  تواصلت 
الــروضــة فترة  مــالــكــة  قــد منحت  وأنــهــا  أخــــرى،  فــي مــؤســســات  تسجيلهم 

لتنفيذ القرار.

ص6 قضايا وحوادث

ال�ح��ك��وم����ة  ا�س�ت�ق���ل���ة 
ب���س���ب�����ب  ال�ك�وي��ت���ي��ة 
ال�ب�رل�م���ن م��ع  ال�خ���اف 

أفــــادت وكــالــة األنــبــاء الكويتية  ــرز(:  ــتـ الــكــويــت - )رويـ
)كونا( أمس بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف 
الشيخ  العهد  ولــي  إلــى  الحكومة  استقالة  قــدم  الصباح 
صاحيات  معظم  يتولى  الــذي  الصباح  األحــمــد  مشعل 

األمير.
هذه  اتخذ  الــوزراء  رئيس  إن  الرسمية  الوكالة  وقالت 
السلطتين  بين  العاقة  إليه  آلــت  لما  »نتيجة  الخطوة 
التنفيذية والتشريعية، معربا عن حكمة سمو ولي العهد 
باتخاذه  المعهودة  الجابر الصباح  الشيخ مشعل األحمد 

ما يراه محققا للمصلحة العليا للباد«.
األمة خال  ومجلس  الحكومة  بين  الصدام  واحتدم 
األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن حـــول مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــيــن 
الشعبوية قدمها نواب في البرلمان؛ منها شراء الحكومة 
إسقاط  مع  عليهم  تقسيطها  وإعــادة  المواطنين  قــروض 
الفوائد وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة 

ماليا.
العاشر من يناير  وأثار انسحاب الحكومة من جلسة 
المقترحات غضب  البرلمان مناقشة هذه  فيها  بدأ  التي 
المالية  وزير  من  لكل  باستجوابين  نائبان  وتقدم  النواب 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وخال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعام محلية 
بـــأن الــحــكــومــة تــصــر عــلــى ســحــب االســتــجــوابــيــن وسحب 
قبل  المقترحات  هــذه  حــول  البرلمانية  الــلــجــان  تــقــاريــر 
الــثــاثــاء بينما  الــيــوم  الــمــقــررة  الــبــرلــمــان  حــضــور جلسة 

رفض النواب ذلك.

وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة: ت��ب��ن��ي اأف�����س��ل ال��م��ع���ي��ي��ر 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي����ج����ت االأم��ن��ي��ة

الشيخ  أول  افتتح الفريق 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
مؤتمر  أمــس،  الداخلية،  وزيــر 
ــعــــرض الـــتـــطـــويـــر الــمــهــنــي  ومــ
الـــرابـــع عـــشـــر، والـــــذي تــعــقــده 
الجمعية األمريكية لمحترفي 
بــالــشــراكــة مــع وزارة  الــســامــة 

الداخلية.
وفـــــــــــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــح لـــــه 
ــر  ــ ــبـــة أكــــــد وزيـ ــنـــاسـ ــذه الـــمـ ــهــ بــ
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة أن الـــــتـــــدريـــــب 
ــر ركـــــائـــــز رئــيــســيــة  ــويــ ــطــ ــتــ والــ
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــطــويــر 

في  بها  المعمول  والــتــحــديــث 
خـــال  مــــن  ــيـــة  الـــداخـــلـ وزارة 
ــاهـــج الــعــلــمــيــة  ــنـ ــمـ تــطــبــيــق الـ
ــة، وتــــبــــنــــي أفـــضـــل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
المعايير التدريبية التي تلبي 
االحــتــيــاجــات األمــنــيــة وتسهم 
فـــــي رفــــــع مـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
األمــــنــــيــــة، الفـــتـــا إلـــــى أهــمــيــة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــجــاالت 
الــتــوعــيــة األمـــنـــيـــة والــثــقــافــة 
األمن  مجال  في  المجتمعية 

} وزير الداخلية.والسامة العامة.
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تـــفـــضـــل حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــجــــالــ الــ
مـــلـــك  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل  عــــيــــســــى 
الـــــــبـــــــاد الــــمــــعــــظــــم الــــقــــائــــد 
األعــــلــــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
ــارة الــقــيــادة الــعــامــة لــقــوة  بـــزيـ
ــــس، اطــلــع  ــاع الــبــحــريــن أمـ ــ دفـ
جالته خالها على الخطط 
والبرامج المستقبلية لتطوير 
قوة  ووحــدات  أسلحة  مختلف 
ــاع الــبــحــريــن، مــشــيــدا بما  ــ دفـ
تــشــهــده مـــن رقـــي مــســتــمــر في 

مجاالت التسليح والتدريب.
وأثــــــــنــــــــى جـــــالـــــتـــــه عـــلـــى 
ــل تــخــرج  ــفـ حـــســـن تــنــظــيــم حـ
الــدفــعــة الــخــامــســة عــشــرة من 
ــاط )ســـريـــة  ــبــ مـــرشـــحـــي الــــضــ
ــة( بـــكـــلـــيـــة عــيــســى  ــ ــيـ ــ ــادسـ ــ ــقـ ــ الـ
ــذي  الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــلـــكـــيـــة، الــ
أقــيــم تــحــت رعــايــة كــريــمــة من 
تمنياته  عـــن  مــعــربــا  جــالــتــه، 
وحمل  والــســداد  التوفيق  لهم 
إخوانهم  المشرفة مع  األمانة 

البواسل.
وأشـــــــــــــــــاد جــــــالــــــتــــــه بـــمـــا 
البحرين من  دفاع  تشهده قوة 
في  متخصصة  ودورات  برامج 
بأرقى  والــتــزود  المجاالت،  كل 
أيــدي  على  العسكرية  الــعــلــوم 
أفضل الكفاءات من المدربين 
وبــــأحــــدث الــســبــل الــمــتــطــورة، 
إضـــافـــًة إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
وتــعــزيــز الـــكـــفـــاءات مـــن خــال 

التمارين العسكرية المشتركة 
ــمـــرار مــع  ــتـ ــاسـ ــرى بـ ــجــ ــ الـــتـــي ُت

الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب جالته عن اعتزازه 
ورجالها  البحرين  دفـــاع  بــقــوة 

أسمى  الذين سطروا  البواسل 
قيم الوالء للوطن وما يتميزون 
به من شجاعة لتنفيذ المهام 
الــمــنــوطــة بــهــم بــأعــلــى درجـــات 
اإلقــــــــــدام واالنـــــضـــــبـــــاط، فــهــم 

وفخر  الكبير  تقديرنا  موضع 
دائما، شاكرا  وأهلها  للبحرين 
الجهود  جميعا  لــهــم  جــالــتــه 
ــكــــل عــــزم  الــــتــــي يـــبـــذلـــونـــهـــا بــ
ــــاص حـــمـــايـــًة لــنــهــضــتــنــا  ــ وإخـ

الوطنية الظافرة التي حققها 
ــريـــن بــتــكــاتــفــهــم  ــبـــحـ أبــــنــــاء الـ

وتعاُضِدهم معا.

كتب وليد دياب:

يــصــوت مــجــلــس الـــنـــواب في 
على  الــيــوم  االعــتــيــاديــة  جلسته 
طــلــب الــمــنــاقــشــة الــعــامــة الـــذي 
ــه 11 نــائــبــا الســتــيــضــاح  بـ تـــقـــدم 
ســيــاســة الــحــكــومــة بــشــأن ارتــفــاع 
األســعــار وخــطــط الــحــفــاظ على 
التي أعدتها  األسعار والخطوات 
ــــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة طــيــلــة  ــامـ ــ وقـ
على  للسيطرة  الماضية  الفترة 
السلع  أســعــار  وارتــفــاع  التضخم 
الــمــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا الــســلــع 
أولوية  تكون  أن  على  األساسية، 
المعرفي  محمد  للنائب  الــكــام 

ــلــــى طــلــب  أحـــــــد الــــمــــوقــــعــــيــــن عــ
المناقشة العامة.

ــاب  ــبــ وجــــــــاءت مـــــبـــــررات وأســ
المناقشة  طــلــب  الــنــواب  تــقــديــم 
الــمــرفــقــة ضــمــن الطلب  الــعــامــة 
إلــى ما تم ماحظته  ألنــه نظرا 
ــيـــرة مـــن ارتــفــاع  ــة األخـ ــ فـــي اآلونـ
كبير في أسعار المواد المختلفة 
ــيـــة  ــغـــذائـ ــواد الـ ــ ــمــ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا الــ ــ مـ
والـــمـــواد األســـاســـيـــة، مـــا أضــعــف 
المواطنين  الشرائية لدى  القوة 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــبــــب فـــــي أضــــــــــرار مـ وتــــســ
واالقتصادي  المعيشي  بالوضع 
لألسر البحرينية، وهو ما يعكس 
أسباب  دراســـة  إلــى  ملحة  حاجة 
ــات بــنــســب كــبــيــرة  ــاعـ ــفـ هــــذه االرتـ

ــل إلــــــى الــــضــــعــــف، ومـــعـــرفـــة  تـــصـ
الــســيــاســات والــخــطــط والــبــرامــج 
بها األجهزة  تقوم  التي  والرقابة 
أجــل  مــن  المختلفة  الحكومية 
ــبــــة األســــــــــواق والـــســـيـــطـــرة  مــــراقــ
عــلــيــهــا، ومــنــع اســتــغــال الــتــجــار 
العالمية  لــلــظــروف  والـــمـــورديـــن 
ــذرع بــــهــــا لــــرفــــع األســــعــــار  ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
مـــبـــرر ومـــنـــع االحــتــكــار  مـــن دون 
واالستفادة من مختلف الظروف 
خيالية  أربــــاح  تحقيق  أجـــل  مــن 
بــجــشــع عــلــى حـــســـاب الــمــواطــن 

وقوت يومه.

العدلي  المحقق  استأنف  )أ ف ب(:   - بيروت 
في انفجار مرفأ بيروت أمس، وبرغم الضغوطات 
 13 بعد  تحقيقاته  ضـــده،  المتواصلة  السياسية 
شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد 
مــن الــمــدعــى عليهم ضـــده، وفــق مــا أفـــاد مسؤول 

قضائي وكالة فرانس برس. 
الــتــحــقــيــق فـــي االنــفــجــار فـــي ديسمبر  وُعـــلـــق 
ُمــدعــى عليهم  تــبــاعــا  رفــعــهــا  دعــــاوى  2021 جــــراء 
بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق 

العدلي طارق بيطار. 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة  الــضــحــايــا  ذوو  ــدد  ــنــ ــ وُي
بمحاوالت عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار 
ُيعد أحد أكبر االنفجارات غير النووية في العالم 
األقل  على  شخصًا   215 من  أكثر  بمقتل  وتسبب 

وإصابة 6500 آخرين. 
وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن بيطار 

»استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ«، وقرر إخاء 
سبيل خمسة موقوفين منذ االنفجار بينهم عامل 
مدير  هما  المرفأ  في  سابقون  ومسؤولون  ســوري 
العمليات  ومدير  مرعي  شفيق  السابق  الجمارك 

السابق سامي حسين. 
كما قرر بيطار االدعــاء على ثمانية أشخاص 
المدير  رفيعان هما  أمنيان  بينهم مسؤوالن  جدد 
العام  والمدير  إبراهيم  عباس  العام  لألمن  العام 
ألمـــن الـــدولـــة طــونــي صــلــيــبــا، بــحــســب الــمــســؤول 
القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب 

االدعاء. 
أجرى  »بيطار  أن  القضائي  المسؤول  وأوضــح 
استئناف  قـــرار  اتــخــاذ  إلــى  أفــضــت  قانونية  دراســـة 

التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده«.

كتب: إسام محفوظ

أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بمعاقبة 
بحرينية أدينت بتعذيب أطفالها والتسبب في 
قــدرت  مستديمة  بعاهة  الرضيع  ابنها  إصــابــة 
أن  بعد  10 سنوات،  مدة  بالسجن   %100 بنسبة 
مــدار  على  القضية  التقاضي  مــراحــل  تــداولــت 
أكــثــر مــن سنة وتــم االســتــمــاع خــال الجلسات 
للشهود واستعراض تقارير البحث االجتماعي 
المتهمة  وعـــرض  المتهمة،  بأطفال  الخاصة 
أكد مسؤوليتها عن  الذي  النفسي  الطب  على 

تصرفاتها وأنها في كامل قواها العقلية.
الرضيع  أن  بينت  قــد  التحقيقات  وكــانــت 
بطرق  أوقـــات مختلفة  فــي  عليه  االعــتــداء  تــم 
مختلفة في كل أنحاء جسده إذ بينت التقارير 
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بـــه إصـــابـــتـــه بـــاخـــتـــال في 
وكــدمــات  الدماغية  والــحــالــة  التنفس  وظــائــف 

بعاهة مستديمة  وإصــابــتــه  الــصــرع  مــن  وحــالــة 
عمى  لحالة  تعرضه  بعد   %100 بنسبة  قـــدرت 

غير قابلة للعاج.
ــدم وجــــود  ــ وأكــــــد حـــكـــم إدانـــــــة الــمــهــتــمــة عـ
مــا يــدفــع إلـــى أخــذهــا بــالــرأفــة بــعــد أن تعرض 
الــكــشــف عليهم  الــمــجــنــي عــلــيــهــم مـــن خــــال 
العــتــداءات وكــدمــات وخـــدوش وســحــجــات على 
مدار أوقات مختلفة، حيث أفادوا بأن المتهمة 
وسرد  متكرر،  بشكل  ضربهم  اعتادا  وصديقها 
الــطــفــان أنـــواعـــا شــتــى مــن الــتــعــذيــب مــا بين 
الــضــرب بــأســاك الــكــهــربــاء والــنــعــال والــحــرق 
فإن  سنهما  صغر  من  الرغم  وعلى  بالسجائر، 
أثبته  ما  بالدالئل بحسب  كلها  كانت  إفادتهما 
تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرضهما لما 

وصفاه من خال الكشف عليهما.

ا���س��ت��ئ��ن���ف ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ان���ف���ج����ر م��رف���أ 
اأ���س��خ������ص ج��دد  8 ب���ي���روت.. واالدع������ء ع��ل��ى 

ب�ح�ك��م نه�ئ��ي.. ال�س�جن 10 �س�نوات الأم
اأ�س�بت�ه ب�س�ل��ل ت��م عذب�ت ر�سيعه�� حت�ى 

نعت�ز بق�وة الدف��ع ح�مية النه�س�ة الوطنية

»ال�������ن�������واب« ي�������س���وت ال�����ي�����وم ع���ل���ى ط��ل��ب 
م��ن���ق�����س��ة ال��ح��ك��وم��ة ح����ول ارت����ف�����ع االأ����س���ع����ر

المل�ك يطل�ع عل�ى خط�ط تطوي�ر اأ�س�لحة ووح�دات الق�وة

} جالة الملك المعظم خال زيارته قوة دفاع البحرين.
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الــوزراء  استعرض مجلس 
خــــــــال اجــــتــــمــــاعــــه بــــرئــــاســــة 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
الوزراء بقصر القضيبية أمس 
الــمــذكــرة الــمــرفــوعــة مــن وزيــر 
مستجدات  آخــر  بشأن  العمل 
الـــتـــوظـــيـــف والــــتــــدريــــب لــعــام 
الــتــعــافــي  خــطــة  ضــمــن   2022
ــادي، الــــتــــي أظـــهـــرت  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
من  البطالة  نسبة  انــخــفــاض 
في   %5.4 إلــى   2021 في   %7.7
استعرض  كما   ،2022 ديسمبر 
مستجدات  آخــر  بشأن  مذكرة 

مشروع الضمان الصحي.
وبــمــنــاســبــة الــيــوم الــدولــي 
المجلس  هــنــأ  فــقــد  للتعليم 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــــن الـ ــــن مـ ــــوطـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ أبـ
ــدرا عــالــيــا  ــ ــقـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـ
دورهــــــــــــم فــــــي رفــــــــد مـــــســـــارات 
بمخرجاته  واالرتقاء  التعليم 
التنموية  المسيرة  يدعم  بما 
الــــشــــامــــلــــة بـــــقـــــيـــــادة حـــضـــرة 
الباد  ملك  الجالة  صاحب 

المعظم.
ــــرض الـــمـــجـــلـــس  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
خـــال االجــتــمــاع مــذكــرة وزيــر 
بشأن  الـــــوزراء  مجلس  شـــؤون 
متابعة أداء الجهات الحكومية 
فــــــــــي أنـــــــظـــــــمـــــــة »ســــــــجــــــــات« 
ــــل« و»بـــنـــايـــات« خــال  ــواصـ ــ و»تـ

عام 2022، إذ أظهرت المذكرة 
األداء  مــن  متطورة  مستويات 
تعاملت  إذ  تــواصــل  نــظــام  فــي 
53 جهة حكومية مع أكثر من 
واستفسارا  مقترحا   179.421
وشكوى، تم االلتزام فيها بعدم 
تـــجـــاوز الـــوقـــت الــمــحــدد لــلــرد 
يتعلق  وفــيــمــا   ،%99.3 بنسبة 
بــنــظــام بــنــايــات فــقــد تــم تلقي 

أي  تــتــجــاوز  لــم  2309 طــلــبــات 
المحدد  الوقت  منها  معاملة 
التــفــاقــيــة مــســتــوى الــخــدمــة، 
وعــلــى صــعــيــد نــظــام ســجــات 
تم  طــلــبــا   169.528 تــلــقــي  تـــم 
االلتزام فيها باتفاقية مستوى 

الخدمة بنسبة %99.

ــــدت األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس األعــلــى  أكـ
البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع  أن  لــلــصــحــة 
مــــشــــمــــولــــون بـــــالـــــعـــــاج مـــــجـــــاًنـــــا فــــــي جــمــيــع 
المستشفيات الحكومية ومن دون سقف للعاج 
ــار وبــحــســب الــبــاقــة  ــيـ ــتـ وفــــق مـــبـــدأ حـــريـــة االخـ
وذلــك  المواطنين،  لجميع  المتاحة  )الــرزمــة( 
قطاع  تطوير  لبرنامج  الــكــامــل  التطبيق  عند 
الصحي،  الــضــمــان  وبــرنــامــج  الصحية  الــرعــايــة 

بحسب اإلطار الزمني المحدد للبرنامج.
وأوضحت األمانة العامة أّن صندوق الضمان 
الصحي )شفاء( سيقوم بتغطية تكاليف العاج 
من  الحكومية  المستشفيات  فــي  للمواطنين 
من  االســتــفــادة  ســيــخــتــارون  الــتــي  استثناء  دون 
خدماتها العاجية وفق الضوابط التي ينظمها 

القانون واللوائح التنفيذية.
الضمان  مشروع  أّن  العامة  األمــانــة  وأكــدت 

ــاء بـــالـــخـــدمـــات  ــ ــقــ ــ ــى االرتــ ــ ــهــــدف إلــ الـــصـــحـــي يــ
الصحية للمواطنين، مع سهولة وسرعة حصول 
والتطوير  الصحية  الخدمة  على  المواطنين 
فــي  الـــصـــحـــيـــة  الـــمـــؤســـســـات  ألداء  الــمــســتــمــر 
المملكة وفق أعلى معايير الجودة واالستدامة.
المجلس  أّن  إلـــى  الــعــامــة  األمــانــة  وأشــــارت 
الشيخ  طبيب  الفريق  برئاسة  للصحة  األعلى 
محمد بن عبداهلل آل خليفة حريص على تعزيز 
الــتــواصــل مـــع مــخــتــلــف الــمــؤســســات الــرســمــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــؤكــــدة حـــرصـــهـــا واهــتــمــامــهــا 
الطــــاع جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
تــفــاصــيــل الــبــرنــامــج وآلــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة وفــقــًا 

لمراحل المشروع.

%5.4 اإل�ى   %7.7 م�ن  البط�ل�ة  ن�س�بة  انخف���ص 
ال�سح�ي ال�سم�ان  م�س�روع  يناق��ش  ال�وزراء  مجل��ش 

»ال���������س����م�����ن ال�������س���ح���ي« ي���غ���ط���ي ال���ع���اج 
���س��ق��ف دون  م����ن  ل���ل���م���واط���ن���ي���ن  ال���م���ج����ن���ي 
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ص3

أخبار البحرين

أخبار البحرين

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

طفل  ل��ح�����س���ن��ة  ف�����وري  اإغ�����اق 
دي����زن����ي واإل�����غ������ء ت��رخ��ي�����س��ه���

أمرت وزارة التربية والتعليم بالغلق الفوري لدار حضانة طفل ديزني 
دار  مالكة  أهلية  انــعــدام  مــن  إلــيــه  خلصت  مــا  نتيجة  ترخيصها  وإلــغــاء 

الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية األطفال واالهتمام بهم.
وأكدت الوزارة أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم 
للتحقق  أهمية قصوى  تولي  فإنها  ورياض أطفال،  المبكر من حضانات 
والــتــربــويــة  التعليمية  بــواجــبــاتــهــا  الــمــبــكــر  التعليم  مــؤســســات  قــيــام  مــن 
وأنها  والمقيمين  المواطنين  أطفال  األكمل تجاه  الوجه  والصحية على 
تستمر  المختصة، سوف  الحكومية  الجهات  مع  المستمر  التنسيق  عبر 
بشأنها  الازم  واتخاذ  المخالفات  وتتبع  رصد  في  الرقابية  في عملياتها 
أدائه، مبينة أنها قد  بما يضمن تطوير التعليم المبكر واالرتقاء بجودة 
لترتيب  بالروضة  المسجلين  األطــفــال  جميع  أمــور  أولــيــاء  مع  تواصلت 
الــروضــة فترة  مــالــكــة  قــد منحت  وأنــهــا  أخــــرى،  فــي مــؤســســات  تسجيلهم 

لتنفيذ القرار.

ص6 قضايا وحوادث

ال�ح��ك��وم����ة  ا�س�ت�ق���ل���ة 
ب���س���ب�����ب  ال�ك�وي��ت���ي��ة 
ال�ب�رل�م���ن م��ع  ال�خ���اف 

أفــــادت وكــالــة األنــبــاء الكويتية  ــرز(:  ــتـ الــكــويــت - )رويـ
)كونا( أمس بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف 
الشيخ  العهد  ولــي  إلــى  الحكومة  استقالة  قــدم  الصباح 
صاحيات  معظم  يتولى  الــذي  الصباح  األحــمــد  مشعل 

األمير.
هذه  اتخذ  الــوزراء  رئيس  إن  الرسمية  الوكالة  وقالت 
السلطتين  بين  العاقة  إليه  آلــت  لما  »نتيجة  الخطوة 
التنفيذية والتشريعية، معربا عن حكمة سمو ولي العهد 
باتخاذه  المعهودة  الجابر الصباح  الشيخ مشعل األحمد 

ما يراه محققا للمصلحة العليا للباد«.
األمة خال  ومجلس  الحكومة  بين  الصدام  واحتدم 
األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن حـــول مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــيــن 
الشعبوية قدمها نواب في البرلمان؛ منها شراء الحكومة 
إسقاط  مع  عليهم  تقسيطها  وإعــادة  المواطنين  قــروض 
الفوائد وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة 

ماليا.
العاشر من يناير  وأثار انسحاب الحكومة من جلسة 
المقترحات غضب  البرلمان مناقشة هذه  فيها  بدأ  التي 
المالية  وزير  من  لكل  باستجوابين  نائبان  وتقدم  النواب 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وخال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعام محلية 
بـــأن الــحــكــومــة تــصــر عــلــى ســحــب االســتــجــوابــيــن وسحب 
قبل  المقترحات  هــذه  حــول  البرلمانية  الــلــجــان  تــقــاريــر 
الــثــاثــاء بينما  الــيــوم  الــمــقــررة  الــبــرلــمــان  حــضــور جلسة 

رفض النواب ذلك.

وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة: ت��ب��ن��ي اأف�����س��ل ال��م��ع���ي��ي��ر 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي����ج����ت االأم��ن��ي��ة

الشيخ  أول  افتتح الفريق 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
مؤتمر  أمــس،  الداخلية،  وزيــر 
ــعــــرض الـــتـــطـــويـــر الــمــهــنــي  ومــ
الـــرابـــع عـــشـــر، والـــــذي تــعــقــده 
الجمعية األمريكية لمحترفي 
بــالــشــراكــة مــع وزارة  الــســامــة 

الداخلية.
وفـــــــــــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــح لـــــه 
ــر  ــ ــبـــة أكــــــد وزيـ ــنـــاسـ ــذه الـــمـ ــهــ بــ
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة أن الـــــتـــــدريـــــب 
ــر ركـــــائـــــز رئــيــســيــة  ــويــ ــطــ ــتــ والــ
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــطــويــر 

في  بها  المعمول  والــتــحــديــث 
خـــال  مــــن  ــيـــة  الـــداخـــلـ وزارة 
ــاهـــج الــعــلــمــيــة  ــنـ ــمـ تــطــبــيــق الـ
ــة، وتــــبــــنــــي أفـــضـــل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
المعايير التدريبية التي تلبي 
االحــتــيــاجــات األمــنــيــة وتسهم 
فـــــي رفــــــع مـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
األمــــنــــيــــة، الفـــتـــا إلـــــى أهــمــيــة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــجــاالت 
الــتــوعــيــة األمـــنـــيـــة والــثــقــافــة 
األمن  مجال  في  المجتمعية 

} وزير الداخلية.والسامة العامة.

ص4 أخبار البحرين

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16377/pdf/1-Supplime/16377.pdf?fixed4661
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/1322370
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322369


العدد:  16377

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

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫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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رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، االجتماع االعتيادي األسبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية االجتماع أكد المجلس أهمية الزيارة التي قام بها 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك  حضرة صاحب الجاللة 
البالد المعظم لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء 
جاللته مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات، مثنًيا على دور دولة اإلمــارات على الساحة 

اإلقليمية والدولية.
أبناء  المجلس  هنأ  فقد  للتعليم،  الــدولــي  الــيــوم  وبمناسبة 
الوطن من الكوادر التعليمية، مقدرًا عاليًا دورهم في رفد مسارات 
الــمــســيــرة التنموية  بــمــا يــدعــم  بــمــخــرجــاتــه  الــتــعــلــيــم واالرتـــقـــاء 

الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم.
وزير  من  المرفوعة  المذكرة  المجلس  استعرض  ذلك  عقب 
 2022 للعام  والــتــدريــب  التوظيف  مستجدات  آخــر  بــشــأن  العمل 
نسبة  انخفاض  أظهرت  والتي  االقتصادي،  التعافي  ضمن خطة 

ثم   ،2022 ديسمبر  في   %5.4 إلى   2021 في   %7.7 من  البطالة 
استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية 

حول آخر مستجدات مشروع الضمان الصحي.
كما استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن 
و»تواصل«  »سجالت«  أنظمة  في  الحكومية  الجهات  أداء  متابعة 
مستويات  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا   2022 الــعــام  خـــالل  و»بــنــايــات« 
الحكومية  الخدمة  جــودة  وتعزيز  واإلنتاجية  الكفاءة  من  أعلى 
في  واالستثماري  التجاري  النشاط  ودعــم  للمواطنين  المقدمة 
من  متطورة  مستويات  الــمــذكــرة  أظــهــرت  وقــد  البحرين.  مملكة 
األداء في نظام »تواصل«، حيث تعاملت 53 جهة حكومية مع أكثر 
من 179,421 مقترحا واستفسارا وشكوى، تم االلتزام فيها بعدم 
بنظام  يتعلق  وفيما   ،%99.3 بنسبة  للرد  المحدد  الوقت  تجاوز 
منها  معاملة  أي  تتجاوز  لم  طلبات   2309 تلقي  تم  فقد  بنايات 
نظام  صعيد  وعلى  الــخــدمــة،  مستوى  التفاقية  المحدد  الــوقــت 
مستوى  باتفاقية  االلتزام  تم  طلبا   169,528 تلقي  تم  »سجالت« 

الخدمة بنسبة %99.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أواًل - الموافقة على المذكرة التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول 
مشروع قرار بإصدار الئحة االنضباط الطالبي لجميع المراحل 

الدراسية في المدارس الحكومية.
ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
من الوزراء بشأن اليوم الدبلوماسي والملتقى الدبلوماسي ونتائج 
زيارة وزير العمل االستطالعية لوزارة الموارد البشرية والتوطين 
المشاركة  ونتائج  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  في 
القانونية  الــشــؤون  وزيـــر  وزيـــارة  لــالســتــدامــة،  أبوظبي  أســبــوع  فــي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج أعمال اجتماع 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومشاركة وفد مملكة البحرين 
في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 2023 وختام 
الدراسي  العام  من  األول  الدراسي  للفصل  التعليمية  العمليات 
التعدين  لمؤتمر  الـــوزاري  االجتماع  في  والمشاركة   2023-2022

الدولي.
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في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء ينوه باأهمية زيارة الملك للإمارات والدور الإقليمي والدولي للدولة ال�شقيقة
تهنئ���ة الك���وادر التعليمي���ة بالي���وم الدول���ي للتعلي���م ودورهم ف���ي االرتق���اء بمخرجاته

ال���م���ج���ل�������س ي�����ش��ت��ع��ر���س اآخ�������ر م�������ش���ت���ج���دات م�������ش���روع 
ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي وم�����ش��ت��ج��دات ال��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب

استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الــنــواب.  مجلس  عضو  الحسيني  محمد  الدكتور  النائب  الجنوبية، 

وذلك بمكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.
خالل اللقاء رحب سمو محافظ الجنوبية بالنائب الدكتور محمد 
الحسيني، وبحث سموه عددًا من المواضيع ذات االهتمام المشترك، 
مع  المجتمعية  والــشــراكــة  بالتنسيق  والتطلعات  الـــرؤى  يــخــدم  بما 

مختلف الجهات.
بالدور  الحسيني،  الدكتور محمد  النائب  اشاد  اللقاء  ختام  وفي 
آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  بــه ســمــو  الـــذي يضطلع  الــفــاعــل 
ــدور ســـمـــوه فـــي تــعــزيــز الــشــراكــة  ــ مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، لـ

المجتمعية مع مختلف الجهات.

م������ح������اف������ظ ال����ج����ن����وب����ي����ة 
ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ن���ائ���ب ال��ح�����ش��ي��ن��ي

ــة الــعــامــة  ــانــ أكـــــدت األمــ
للصحة  األعــلــى  للمجلس 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  جــــمــــيــــع  أّن 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مــشــمــولــون 
بـــــــالـــــــعـــــــالج مـــــــجـــــــانـــــــًا فـــي 
ــيــــات  ــتــــشــــفــ ــع الــــمــــســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
سقف  دون  ومــن  الحكومية 
لـــلـــعـــالج وفـــــق مـــبـــدأ حــريــة 
االخـــتـــيـــار وبــحــســب الــبــاقــة 
لجميع  المتاحة  )الــرزمــة( 
ــيـــن، وذلــــــك عــنــد  ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
لبرنامج  الــكــامــل  التطبيق 
تــــطــــويــــر قـــــطـــــاع الــــرعــــايــــة 
الضمان  وبرنامج  الصحية 
الـــصـــحـــي بـــحـــســـب اإلطــــــار 

الزمني المحدد للبرنامج.
وأوضـــــــــحـــــــــت األمـــــــانـــــــة 
صــــــنــــــدوق  أّن  الـــــــعـــــــامـــــــة 
الــضــمــان الــصــحــي )شــفــاء( 
ســـيـــقـــوم بــتــغــطــيــة تــكــالــيــف 
ــالج لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــ ــعـ ــ الـ
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
الـــــتـــــي  اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء  دون 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــارون االسـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
ــا الــعــالجــيــة  ــهـ ــاتـ مــــن خـــدمـ
وفــــــــــق الـــــــضـــــــوابـــــــط الــــتــــي 

والــلــوائــح  الــقــانــون  ينظمها 
األمانة  وأكـــدت  التنفيذية. 
الضمان  مشروع  أّن  العامة 
الصحي يهدف إلى االرتقاء 
ــيــــة  بــــــالــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
ــع ســهــولــة  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، مــ
المواطنين  حصول  وسرعة 
ــة الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ عـــلـــى الــ
ألداء  المستمر  والــتــطــويــر 
الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة في 
معايير  أعلى  وفق  المملكة 

الجودة واالستدامة.

العامة  وأشـــارت األمــانــة 
األعــلــى  الــمــجــلــس  أّن  ــى  إلــ
لــلــصــحــة بـــرئـــاســـة الــفــريــق 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
حريص  خليفة  آل  عــبــداهلل 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
ــع مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات  مــ
الـــرســـمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــســلــطــة 
بغرفتيها، حيث  التشريعية 
القريبة  الــفــتــرة  فــي  سيتم 
الــمــقــبــلــة عــقــد لـــقـــاءات مع 
أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــشـــورى 
ــرح األهــــــداف  ــشـ ــواب لـ ــ ــنـ ــ والـ
والـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــي يــســعــى 
الــمــجــلــس لــتــحــقــيــقــهــا من 
ــج  ــامــ ــرنــ خــــــــالل تـــطـــبـــيـــق بــ
الــــــضــــــمــــــان الـــــصـــــحـــــي فـــي 
إطــــــــار تـــحـــقـــيـــق الــتــغــطــيــة 
وتوفير  الــشــامــلــة  الــصــحــيــة 
الصحية،  الخدمات  أفضل 
واهتمامها  حرصها  مؤكدة 
المواطنين  جميع  الطـــالع 
تفاصيل  عــلــى  والمقيمين 
البرنامج وآلياته المختلفة 

وفقًا لمراحل المشروع.

المجل�س االأعلى لل�صحة:

ن��ظ��ام ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي ي��ت��ي��ح ع��لج
المواطني�ن ف�ي جمي�ع الم�شت�ش�فيات الحكومي�ة

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

كتب: وليد دياب

فــي جلسته  الــنــواب  يــصــوت مجلس 
ــلـــب تــقــدم  ــلـــى طـ ــة الــــيــــوم عـ ــاديــ ــيــ ــتــ االعــ
الـــعـــامـــة  لــلــمــنــاقــشــة  ــه  ــأنـ بـــشـ ــا  ــبـ ــائـ نـ  11
الســـتـــيـــضـــاح ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة بــشــأن 
الحفاظ على  ارتــفــاع األســعــار، وخــطــط 
األسعار، والخطوات التي أعدتها وقامت 
ــوال الــفــتــرة الــمــاضــيــة  بــهــا الــحــكــومــة طــ
أسعار  وارتــفــاع  التضخم  على  للسيطرة 
ــن بــيــنــهــا الــســلــع  الـــســـلـــع الــمــخــتــلــفــة مــ
األســاســيــة عــلــى أن تــكــون أولــويــة الــكــالم 
الموقعين  أحد  المعرفي  للنائب محمد 

على طلب المناقشة العامة.
وجاءت مبررات وأسباب تقديم النواب 

ضمن  المرفقة  العامة  المناقشة  طلب 
تــم مالحظته  مــا  إلــى  نــظــرا  أنــه  الطلب 
فــي اآلونـــة األخــيــرة مــن ارتــفــاع كبير في 
أسعار المواد المختلفة من بينها المواد 
أضعف  مــا  األســاســيــة  والــمــواد  الغذائية 
المواطنين وتسبب  الشرائية لدى  القوة 
المعيشي  لــلــوضــع  مــبــاشــرة  أضـــــرار  فـــي 
ــادي لــأســر الــبــحــريــنــيــة، وهــو  ــتـــصـ واالقـ
أسباب  لــدراســة  حــاجــة ملحة  يعكس  مــا 
إلى  تصل  كبيرة  بنسب  االرتفاعات  هــذه 
والخطط  السياسات  ومعرفة  الضعف، 
ــتــــي تــــقــــوم بــهــا  والــــبــــرامــــج والــــرقــــابــــة الــ
أجل  من  المختلفة  الحكومية  األجهزة 
ومنع  والسيطرة عليها،  األسواق  مراقبة 
اســتــغــالل الــتــجــار والـــمـــورديـــن لــلــظــروف 
دون  األسعار  لرفع  بها  والتذرع  العالمية 

ــادة من  ــفـ ــتـ مــبــرر ومــنــع االحـــتـــكـــار واالسـ
مختلف الظروف من اجل تحقيق أرباح 
خــيــالــيــة بــجــشــع عــلــى حــســاب الــمــواطــن 

وقوت يومه.
وتمثلت محاور المناقشة العامة في 
في  المبرر  غير  االرتــفــاع  أســبــاب  معرفة 
أسعار العديد من السلع من بينها المواد 
بنسب  مختلفة  أساسية  ومــواد  الغذائية 
ــراءات  ــ ــ إجـ ومـــعـــرفـــة   ،%100 ــــى  إلـ تـــصـــل 
الحكومة في مراقبة األسواق أسوة بدول 
أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة 
وخاصة على المواد الغذائية األساسية، 
حيث لــوحــظ وجـــود اخــتــالف فــي أسعار 
الكثير من السلع بنسب كبيرة ما يعكس 
ــن الـــرقـــابـــة على  ــى مـــزيـــد مـ الـــحـــاجـــة إلــ
التجار، ومعرفة اإلجراءات التي اتخذتها 

الجهات المعنية من أجل مراقبة تطبيق 
أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالحفاظ  للتجار  المتكررة  وتوجيهاته 
عــلــى االســـعـــار وضـــمـــان عــــدم ارتــفــاعــهــا، 
وخــطــواتــهــا  الــحــكــومــة  أدوار  واســتــيــضــاح 
بــشــأن مــلــف االمـــن الــغــذائــي الـــذي تكرر 
الحكومية  السياسات  في  عنه  الحديث 
وبرنامج عملها، ودراسة كفاءة اإلجراءات 
الحكومية وجوانب القوة والضعف فيما 

يرتبط بالموضوع محل النقاش.
العامة  المناقشة  طــلــب  عــلــى  ــع  ووقـ
كل من النواب: »محمد المعرفي، محمد 
األحمد، محمد الرفاعي، محمد موسى، 
الشنو،  عبدالحكيم  الحسيني،  محمد 
هــشــام الــعــوضــي، بـــدر الــتــمــيــمــي، نجيب 

الكواري، أحمد قراطة، جميل مال«.

النواب ي�شوت اليوم على طلب مناق�شة عامة حول ارتفاع الأ�شعار

بن  أحمد  السيد  أصــدر 
ــد رئـــيـــس جــهــاز  ــزايــ زايـــــد الــ
توجيهات  المدنية  الخدمة 
 )1( رقــم  المدنية  الــخــدمــة 
لــقــرار  تــنــفــيــذًا  لــســنــة 2023 
الــوزراء بشأن اليوم  مجلس 
لمملكة  الــريــاضــي  الوطني 
الـــبـــحـــريـــن الــــمــــوافــــق يـــوم 
2023م،  فبراير   2 الخميس 
اليوم  هــذا  اعتماد  يتم  وأن 
كنصف يوم عمل للموظفين 
ــاع الـــحـــكـــومـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
وأجهزتها  المملكة  بــوزارات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــخـــاضـــعـــيـــن 
لــقــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة 

رقم )48( لسنة 2010م.

أكد رئيس جهاز الخدمة 
الــمــدنــيــة الــســيــد أحــمــد بن 
التوجيهات  أن  الــزايــد  زايــد 

تــــكــــلــــف كــــــافــــــة الــــــــــــــــوزارات 
ــات والـــهـــيـــئـــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
العامة واألجهزة الحكومية 
الــعــمــل عــلــى إعـــــداد بــرامــج 
ريــاضــيــة وإفـــســـاح الــمــجــال 
للمشاركة  مــوظــفــيــهــا  ــام  أمــ
في فعاليات اليوم الرياضي 
عشرة  الحادية  الساعة  من 
بعد  الثانية  وحتى  صباحًا 
دور  يــــكــــرس  بـــمـــا  ــر،  ــهــ ــظــ الــ
الرياضة كثقافة مجتمعية، 
والــتــنــســيــق مــــع مــوظــفــيــهــا 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار ســيــر 
الـــعـــمـــل بـــهـــا، بـــمـــا ال يــؤثــر 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 

للجمهور.

اع����ت����م����اد ن�������ش���ف ي������وم ع���م���ل ف��ي 
ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال���ري���ا����ش���ي

} أحمد بن زايد الزايد.

نــظــمــت مــفــوضــيــة حـــقـــوق الــســجــنــاء 
ــزيـــن ورشــــــــة عـــمـــل تـــدريـــبـــيـــة  ــتـــجـ ــمـــحـ والـ
ــاء الــمــفــوضــيــة أمــس  مــتــخــصــصــة ألعـــضـ
االثنين الموافق 23 يناير 2023 بالتعاون 
مع إدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا 

.)NI-CO( الشمالية
وقد حضر الورشة غادة حميد حبيب 
المفوضية،  وأعــضــاء  المفوضية  رئــيــس 
حــيــث تـــحـــدث فـــي ورشـــــة الــعــمــل خــبــراء 
اإليــرلــنــديــة  المنظمة  مــن  متخصصون 
وتــنــاولــت مــوضــوعــات تتعلق  الــشــمــالــيــة، 
ــن الــتــحــفــظ على  ــاكـ بـــآلـــيـــات تــفــتــيــش أمـ
القانونية  األطفال، في إطار المرجعيات 
وأهم المعايير االسترشادية المطبقة في 

هذا المجال.
ــورشــــة ضمن  ويـــأتـــي تــنــظــيــم هــــذه الــ

بــرامــج وخــطــط الــتــدريــب الــتــي تنتهجها 
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، 
الحاصلة  الــتــطــورات  أهــم  على  وللتعرف 
على  والرقابة  التفتيش  مجال  في  دوليا 
أماكن التحفظ على األطفال، باإلضافة 
ــرة في  ــيــ إلــــى مـــواكـــبـــة الــتــحــديــثــات األخــ
يتم  التي  الفئات  مع  التعامل  مرجعيات 
ــفــــال وصــغــار  الــتــحــفــظ عــلــيــهــا مـــن االطــ
السن ممن يتم إيداعهم في دور للرعاية 
ــا أقــــــره قـــانـــون  االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــوجـــب مــ
وحمايتهم  لأطفال  اإلصالحية  العدالة 

من سوء المعاملة.
من جانبها أشادت غادة حميد حبيب 
رئــيــس الــمــفــوضــيــة بــالــتــعــاون اإليــجــابــي 
ــاء الـــــذي يـــربـــط الــمــفــوضــيــة بكل  ــنـ ــبـ والـ
ورشــة  تنظيم  فــي  اسهمت  الــتــي  الــجــهــات 

استمرارية  ضـــرورة  مــؤكــدة  أمـــس،  العمل 
منتسبي  ُيكسب  بما  والتطوير،  التدريب 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الــــمــــفــــوضــــيــــة مـــــــزيـــــــدا مـــــــن الـ

الــمــتــخــصــصــة ويــجــعــلــهــم عـــلـــى إحـــاطـــة 
العملية  األســالــيــب  بــأهــم  دائــمــة  ودرايـــــة 

المطبقة في مجاالت عملهم.

مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين تنظم دورة تدريبية متخ�ش�شة

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، االجتماع االعتيادي األسبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية االجتماع أكد المجلس أهمية الزيارة التي قام بها 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك  حضرة صاحب الجاللة 
البالد المعظم لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء 
جاللته مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات، مثنًيا على دور دولة اإلمــارات على الساحة 

اإلقليمية والدولية.
أبناء  المجلس  هنأ  فقد  للتعليم،  الــدولــي  الــيــوم  وبمناسبة 
الوطن من الكوادر التعليمية، مقدرًا عاليًا دورهم في رفد مسارات 
الــمــســيــرة التنموية  بــمــا يــدعــم  بــمــخــرجــاتــه  الــتــعــلــيــم واالرتـــقـــاء 

الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم.
وزير  من  المرفوعة  المذكرة  المجلس  استعرض  ذلك  عقب 
 2022 للعام  والــتــدريــب  التوظيف  مستجدات  آخــر  بــشــأن  العمل 
نسبة  انخفاض  أظهرت  والتي  االقتصادي،  التعافي  ضمن خطة 

ثم   ،2022 ديسمبر  في   %5.4 إلى   2021 في   %7.7 من  البطالة 
استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية 

حول آخر مستجدات مشروع الضمان الصحي.
كما استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن 
و»تواصل«  »سجالت«  أنظمة  في  الحكومية  الجهات  أداء  متابعة 
مستويات  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا   2022 الــعــام  خـــالل  و»بــنــايــات« 
الحكومية  الخدمة  جــودة  وتعزيز  واإلنتاجية  الكفاءة  من  أعلى 
في  واالستثماري  التجاري  النشاط  ودعــم  للمواطنين  المقدمة 
من  متطورة  مستويات  الــمــذكــرة  أظــهــرت  وقــد  البحرين.  مملكة 
األداء في نظام »تواصل«، حيث تعاملت 53 جهة حكومية مع أكثر 
من 179,421 مقترحا واستفسارا وشكوى، تم االلتزام فيها بعدم 
بنظام  يتعلق  وفيما   ،%99.3 بنسبة  للرد  المحدد  الوقت  تجاوز 
منها  معاملة  أي  تتجاوز  لم  طلبات   2309 تلقي  تم  فقد  بنايات 
نظام  صعيد  وعلى  الــخــدمــة،  مستوى  التفاقية  المحدد  الــوقــت 
مستوى  باتفاقية  االلتزام  تم  طلبا   169,528 تلقي  تم  »سجالت« 

الخدمة بنسبة %99.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أواًل - الموافقة على المذكرة التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول 
مشروع قرار بإصدار الئحة االنضباط الطالبي لجميع المراحل 

الدراسية في المدارس الحكومية.
ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
من الوزراء بشأن اليوم الدبلوماسي والملتقى الدبلوماسي ونتائج 
زيارة وزير العمل االستطالعية لوزارة الموارد البشرية والتوطين 
المشاركة  ونتائج  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  في 
القانونية  الــشــؤون  وزيـــر  وزيـــارة  لــالســتــدامــة،  أبوظبي  أســبــوع  فــي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج أعمال اجتماع 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومشاركة وفد مملكة البحرين 
في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 2023 وختام 
الدراسي  العام  من  األول  الدراسي  للفصل  التعليمية  العمليات 
التعدين  لمؤتمر  الـــوزاري  االجتماع  في  والمشاركة   2023-2022

الدولي.
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في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء ينوه باأهمية زيارة الملك للإمارات والدور الإقليمي والدولي للدولة ال�شقيقة
تهنئ���ة الك���وادر التعليمي���ة بالي���وم الدول���ي للتعلي���م ودورهم ف���ي االرتق���اء بمخرجاته

ال���م���ج���ل�������س ي�����ش��ت��ع��ر���س اآخ�������ر م�������ش���ت���ج���دات م�������ش���روع 
ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي وم�����ش��ت��ج��دات ال��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب

استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الــنــواب.  مجلس  عضو  الحسيني  محمد  الدكتور  النائب  الجنوبية، 

وذلك بمكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.
خالل اللقاء رحب سمو محافظ الجنوبية بالنائب الدكتور محمد 
الحسيني، وبحث سموه عددًا من المواضيع ذات االهتمام المشترك، 
مع  المجتمعية  والــشــراكــة  بالتنسيق  والتطلعات  الـــرؤى  يــخــدم  بما 

مختلف الجهات.
بالدور  الحسيني،  الدكتور محمد  النائب  اشاد  اللقاء  ختام  وفي 
آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  بــه ســمــو  الـــذي يضطلع  الــفــاعــل 
ــدور ســـمـــوه فـــي تــعــزيــز الــشــراكــة  ــ مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، لـ

المجتمعية مع مختلف الجهات.

م������ح������اف������ظ ال����ج����ن����وب����ي����ة 
ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ن���ائ���ب ال��ح�����ش��ي��ن��ي

ــة الــعــامــة  ــانــ أكـــــدت األمــ
للصحة  األعــلــى  للمجلس 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  جــــمــــيــــع  أّن 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مــشــمــولــون 
بـــــــالـــــــعـــــــالج مـــــــجـــــــانـــــــًا فـــي 
ــيــــات  ــتــــشــــفــ ــع الــــمــــســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
سقف  دون  ومــن  الحكومية 
لـــلـــعـــالج وفـــــق مـــبـــدأ حــريــة 
االخـــتـــيـــار وبــحــســب الــبــاقــة 
لجميع  المتاحة  )الــرزمــة( 
ــيـــن، وذلــــــك عــنــد  ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
لبرنامج  الــكــامــل  التطبيق 
تــــطــــويــــر قـــــطـــــاع الــــرعــــايــــة 
الضمان  وبرنامج  الصحية 
الـــصـــحـــي بـــحـــســـب اإلطــــــار 

الزمني المحدد للبرنامج.
وأوضـــــــــحـــــــــت األمـــــــانـــــــة 
صــــــنــــــدوق  أّن  الـــــــعـــــــامـــــــة 
الــضــمــان الــصــحــي )شــفــاء( 
ســـيـــقـــوم بــتــغــطــيــة تــكــالــيــف 
ــالج لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــ ــعـ ــ الـ
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
الـــــتـــــي  اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء  دون 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــارون االسـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
ــا الــعــالجــيــة  ــهـ ــاتـ مــــن خـــدمـ
وفــــــــــق الـــــــضـــــــوابـــــــط الــــتــــي 

والــلــوائــح  الــقــانــون  ينظمها 
األمانة  وأكـــدت  التنفيذية. 
الضمان  مشروع  أّن  العامة 
الصحي يهدف إلى االرتقاء 
ــيــــة  بــــــالــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
ــع ســهــولــة  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، مــ
المواطنين  حصول  وسرعة 
ــة الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ عـــلـــى الــ
ألداء  المستمر  والــتــطــويــر 
الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة في 
معايير  أعلى  وفق  المملكة 

الجودة واالستدامة.

العامة  وأشـــارت األمــانــة 
األعــلــى  الــمــجــلــس  أّن  ــى  إلــ
لــلــصــحــة بـــرئـــاســـة الــفــريــق 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
حريص  خليفة  آل  عــبــداهلل 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
ــع مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات  مــ
الـــرســـمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــســلــطــة 
بغرفتيها، حيث  التشريعية 
القريبة  الــفــتــرة  فــي  سيتم 
الــمــقــبــلــة عــقــد لـــقـــاءات مع 
أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــشـــورى 
ــرح األهــــــداف  ــشـ ــواب لـ ــ ــنـ ــ والـ
والـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــي يــســعــى 
الــمــجــلــس لــتــحــقــيــقــهــا من 
ــج  ــامــ ــرنــ خــــــــالل تـــطـــبـــيـــق بــ
الــــــضــــــمــــــان الـــــصـــــحـــــي فـــي 
إطــــــــار تـــحـــقـــيـــق الــتــغــطــيــة 
وتوفير  الــشــامــلــة  الــصــحــيــة 
الصحية،  الخدمات  أفضل 
واهتمامها  حرصها  مؤكدة 
المواطنين  جميع  الطـــالع 
تفاصيل  عــلــى  والمقيمين 
البرنامج وآلياته المختلفة 

وفقًا لمراحل المشروع.

المجل�س االأعلى لل�صحة:

ن��ظ��ام ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي ي��ت��ي��ح ع��لج
المواطني�ن ف�ي جمي�ع الم�شت�ش�فيات الحكومي�ة

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

كتب: وليد دياب

فــي جلسته  الــنــواب  يــصــوت مجلس 
ــلـــب تــقــدم  ــلـــى طـ ــة الــــيــــوم عـ ــاديــ ــيــ ــتــ االعــ
الـــعـــامـــة  لــلــمــنــاقــشــة  ــه  ــأنـ بـــشـ ــا  ــبـ ــائـ نـ  11
الســـتـــيـــضـــاح ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة بــشــأن 
الحفاظ على  ارتــفــاع األســعــار، وخــطــط 
األسعار، والخطوات التي أعدتها وقامت 
ــوال الــفــتــرة الــمــاضــيــة  بــهــا الــحــكــومــة طــ
أسعار  وارتــفــاع  التضخم  على  للسيطرة 
ــن بــيــنــهــا الــســلــع  الـــســـلـــع الــمــخــتــلــفــة مــ
األســاســيــة عــلــى أن تــكــون أولــويــة الــكــالم 
الموقعين  أحد  المعرفي  للنائب محمد 

على طلب المناقشة العامة.
وجاءت مبررات وأسباب تقديم النواب 

ضمن  المرفقة  العامة  المناقشة  طلب 
تــم مالحظته  مــا  إلــى  نــظــرا  أنــه  الطلب 
فــي اآلونـــة األخــيــرة مــن ارتــفــاع كبير في 
أسعار المواد المختلفة من بينها المواد 
أضعف  مــا  األســاســيــة  والــمــواد  الغذائية 
المواطنين وتسبب  الشرائية لدى  القوة 
المعيشي  لــلــوضــع  مــبــاشــرة  أضـــــرار  فـــي 
ــادي لــأســر الــبــحــريــنــيــة، وهــو  ــتـــصـ واالقـ
أسباب  لــدراســة  حــاجــة ملحة  يعكس  مــا 
إلى  تصل  كبيرة  بنسب  االرتفاعات  هــذه 
والخطط  السياسات  ومعرفة  الضعف، 
ــتــــي تــــقــــوم بــهــا  والــــبــــرامــــج والــــرقــــابــــة الــ
أجل  من  المختلفة  الحكومية  األجهزة 
ومنع  والسيطرة عليها،  األسواق  مراقبة 
اســتــغــالل الــتــجــار والـــمـــورديـــن لــلــظــروف 
دون  األسعار  لرفع  بها  والتذرع  العالمية 

ــادة من  ــفـ ــتـ مــبــرر ومــنــع االحـــتـــكـــار واالسـ
مختلف الظروف من اجل تحقيق أرباح 
خــيــالــيــة بــجــشــع عــلــى حــســاب الــمــواطــن 

وقوت يومه.
وتمثلت محاور المناقشة العامة في 
في  المبرر  غير  االرتــفــاع  أســبــاب  معرفة 
أسعار العديد من السلع من بينها المواد 
بنسب  مختلفة  أساسية  ومــواد  الغذائية 
ــراءات  ــ ــ إجـ ومـــعـــرفـــة   ،%100 ــــى  إلـ تـــصـــل 
الحكومة في مراقبة األسواق أسوة بدول 
أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة 
وخاصة على المواد الغذائية األساسية، 
حيث لــوحــظ وجـــود اخــتــالف فــي أسعار 
الكثير من السلع بنسب كبيرة ما يعكس 
ــن الـــرقـــابـــة على  ــى مـــزيـــد مـ الـــحـــاجـــة إلــ
التجار، ومعرفة اإلجراءات التي اتخذتها 

الجهات المعنية من أجل مراقبة تطبيق 
أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالحفاظ  للتجار  المتكررة  وتوجيهاته 
عــلــى االســـعـــار وضـــمـــان عــــدم ارتــفــاعــهــا، 
وخــطــواتــهــا  الــحــكــومــة  أدوار  واســتــيــضــاح 
بــشــأن مــلــف االمـــن الــغــذائــي الـــذي تكرر 
الحكومية  السياسات  في  عنه  الحديث 
وبرنامج عملها، ودراسة كفاءة اإلجراءات 
الحكومية وجوانب القوة والضعف فيما 

يرتبط بالموضوع محل النقاش.
العامة  المناقشة  طــلــب  عــلــى  ــع  ووقـ
كل من النواب: »محمد المعرفي، محمد 
األحمد، محمد الرفاعي، محمد موسى، 
الشنو،  عبدالحكيم  الحسيني،  محمد 
هــشــام الــعــوضــي، بـــدر الــتــمــيــمــي، نجيب 

الكواري، أحمد قراطة، جميل مال«.

النواب ي�شوت اليوم على طلب مناق�شة عامة حول ارتفاع الأ�شعار

بن  أحمد  السيد  أصــدر 
ــد رئـــيـــس جــهــاز  ــزايــ زايـــــد الــ
توجيهات  المدنية  الخدمة 
 )1( رقــم  المدنية  الــخــدمــة 
لــقــرار  تــنــفــيــذًا  لــســنــة 2023 
الــوزراء بشأن اليوم  مجلس 
لمملكة  الــريــاضــي  الوطني 
الـــبـــحـــريـــن الــــمــــوافــــق يـــوم 
2023م،  فبراير   2 الخميس 
اليوم  هــذا  اعتماد  يتم  وأن 
كنصف يوم عمل للموظفين 
ــاع الـــحـــكـــومـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
وأجهزتها  المملكة  بــوزارات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــخـــاضـــعـــيـــن 
لــقــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة 

رقم )48( لسنة 2010م.

أكد رئيس جهاز الخدمة 
الــمــدنــيــة الــســيــد أحــمــد بن 
التوجيهات  أن  الــزايــد  زايــد 

تــــكــــلــــف كــــــافــــــة الــــــــــــــــوزارات 
ــات والـــهـــيـــئـــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
العامة واألجهزة الحكومية 
الــعــمــل عــلــى إعـــــداد بــرامــج 
ريــاضــيــة وإفـــســـاح الــمــجــال 
للمشاركة  مــوظــفــيــهــا  ــام  أمــ
في فعاليات اليوم الرياضي 
عشرة  الحادية  الساعة  من 
بعد  الثانية  وحتى  صباحًا 
دور  يــــكــــرس  بـــمـــا  ــر،  ــهــ ــظــ الــ
الرياضة كثقافة مجتمعية، 
والــتــنــســيــق مــــع مــوظــفــيــهــا 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار ســيــر 
الـــعـــمـــل بـــهـــا، بـــمـــا ال يــؤثــر 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 

للجمهور.

اع����ت����م����اد ن�������ش���ف ي������وم ع���م���ل ف��ي 
ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال���ري���ا����ش���ي

} أحمد بن زايد الزايد.

نــظــمــت مــفــوضــيــة حـــقـــوق الــســجــنــاء 
ــزيـــن ورشــــــــة عـــمـــل تـــدريـــبـــيـــة  ــتـــجـ ــمـــحـ والـ
ــاء الــمــفــوضــيــة أمــس  مــتــخــصــصــة ألعـــضـ
االثنين الموافق 23 يناير 2023 بالتعاون 
مع إدارة التعاون لما وراء البحار بإيرلندا 

.)NI-CO( الشمالية
وقد حضر الورشة غادة حميد حبيب 
المفوضية،  وأعــضــاء  المفوضية  رئــيــس 
حــيــث تـــحـــدث فـــي ورشـــــة الــعــمــل خــبــراء 
اإليــرلــنــديــة  المنظمة  مــن  متخصصون 
وتــنــاولــت مــوضــوعــات تتعلق  الــشــمــالــيــة، 
ــن الــتــحــفــظ على  ــاكـ بـــآلـــيـــات تــفــتــيــش أمـ
القانونية  األطفال، في إطار المرجعيات 
وأهم المعايير االسترشادية المطبقة في 

هذا المجال.
ــورشــــة ضمن  ويـــأتـــي تــنــظــيــم هــــذه الــ

بــرامــج وخــطــط الــتــدريــب الــتــي تنتهجها 
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، 
الحاصلة  الــتــطــورات  أهــم  على  وللتعرف 
على  والرقابة  التفتيش  مجال  في  دوليا 
أماكن التحفظ على األطفال، باإلضافة 
ــرة في  ــيــ إلــــى مـــواكـــبـــة الــتــحــديــثــات األخــ
يتم  التي  الفئات  مع  التعامل  مرجعيات 
ــفــــال وصــغــار  الــتــحــفــظ عــلــيــهــا مـــن االطــ
السن ممن يتم إيداعهم في دور للرعاية 
ــا أقــــــره قـــانـــون  االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــوجـــب مــ
وحمايتهم  لأطفال  اإلصالحية  العدالة 

من سوء المعاملة.
من جانبها أشادت غادة حميد حبيب 
رئــيــس الــمــفــوضــيــة بــالــتــعــاون اإليــجــابــي 
ــاء الـــــذي يـــربـــط الــمــفــوضــيــة بكل  ــنـ ــبـ والـ
ورشــة  تنظيم  فــي  اسهمت  الــتــي  الــجــهــات 

استمرارية  ضـــرورة  مــؤكــدة  أمـــس،  العمل 
منتسبي  ُيكسب  بما  والتطوير،  التدريب 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الــــمــــفــــوضــــيــــة مـــــــزيـــــــدا مـــــــن الـ

الــمــتــخــصــصــة ويــجــعــلــهــم عـــلـــى إحـــاطـــة 
العملية  األســالــيــب  بــأهــم  دائــمــة  ودرايـــــة 

المطبقة في مجاالت عملهم.

مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين تنظم دورة تدريبية متخ�ش�شة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16377/pdf/1-Supplime/16377.pdf?fixed4661
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/1322370
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322369


P  12

Link

P  6

Link

Link

P  5

Link

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

العدد )16377( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 2 رجب 1444هـ - 24 يناير 2023م 6

نهائيا  حكما  التمييز  محكمة  أقــرت 
بــالــســجــن 10 ســـنـــوات لــبــحــريــنــيــة عــذبــت 
بــمــســاعــدة صديقها  وأصــابــتــه  رضــيــعــهــا 
 %100 نسبتها  قـــدرت  مستديمة  بعاهة 
أوقــــات مختلفة  فــي  عليه  اعــتــديــا  حــيــث 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة فـــي كـــل أنـــحـــاء جــســده 
حــيــث بــيــنــت الــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــخــاصــة 
به إصابته باختالل في وظائف التنفس 
والــحــالــة الــدمــاغــيــة وكــدمــات وحــالــة من 
قدرت  مستديمة  بعاهة  وإصابته  الصرع 
عمى  لحالة  تعرضه  بعد   %100 بنسبة 

غير قابلة للعالج.
الطفل  بوصول  كانت  الواقعة  بداية 
إلى حالة صحية يرثى لها أثناء ما كانت 
المتهمة رفقة صديقها في شقتها حيث 
وبعد  الــحــالــة،  تلك  فــي  الطفل  شــاهــدت 
للمساعدة  طلبا  الــجــيــران  إلـــى  الــلــجــوء 
إلى  إلــى طلب اإلســعــاف لنقله  اضــطــرت 
المستشفى.. وعلى الفور شاهد األطباء 
تنتظر  حالته  أن  وأيقنوا  عليه  المجني 
أمـــر اهلل إال أنــهــم وضــعــوه عــلــى األجــهــزة 
الــطــبــيــة الــتــي أبــقــتــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
حيث  الطفل  بحالة  الشرطة  إبــالغ  وتــم 
ــهـــرت الــمــعــايــنــة تــعــرضــه العــــتــــداءات  أظـ
ــروح بـــأنـــحـــاء مــتــفــرقــة من  ــ وكــــدمــــات وجــ
جسده، وعلى الفور توجهت الشرطة إلى 
الــواقــعــة  مــكــان  لمعاينة  المتهمة  مــنــزل 
المتهمة  بــــدأت  فــيــمــا  الــحــقــيــقــة  لــكــشــف 
الجريمة  في  تورطها  إنكار  خطوات  أول 
اإلنــســانــيــة مــدعــيــة أنــهــا فــوجــئــت بصوت 
الطعام،  إعــدادهــا  أثــنــاء  الضحية  صــراخ 
وبــمــجــرد دخــولــهــا عليه وجــدتــه فــي تلك 

الحالة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه حـــــاول الــمــتــهــم 
الثاني صديق المتهمة األولى مسايرتها 
ــا، وادعـــــــى أنـــــه يــحــضــر إلـــى  ــهــ ــوالــ ــي أقــ فــ
لتقديم  العام  بداية  منذ  المتهمة  منزل 

الــمــســاعــدات لــهــا والــلــعــب مــع أطــفــالــهــا، 
ــة خـــرجـــت عــلــيــه من  ــعـ ــواقـ وأنـــهـــا يــــوم الـ
الــغــرفــة فـــي حــالــة غــيــر طــبــيــعــيــة تــصــرخ 
ــد الــطــفــل بــحــالــة اخـــتـــنـــاق وكــأنــه  ــاهـ وشـ
الطفل  أن  وظن  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ 
مــن فمه من  إخــراجــه  ابتلع شيئا حــاول 
اللجوء  منها  طــلــب  أن  إلـــى  ــدوى  جـ دون 
فتوجهت  للمساعدة  طلبا  الجيران  إلــى 
اإلسعاف  طلب  بــضــرورة  وأبلغوها  إليهم 

فورا وأنكر تعرض الطفل ألي اعتداء.
ــة  ــابـ ــيـ ــنـ ومـــــــن خـــــــالل تـــحـــقـــيـــقـــات الـ
لألطفال  االجتماعية  الباحثة  واستماع 
أشـــقـــاء الــمــجــنــي عــلــيــه تــبــيــن مـــن خــالل 
ــداءات  ــتــ الـــكـــشـــف عــلــيــهــم تــعــرضــهــم العــ
أفادوا  وكدمات وخدوش وسحجات حيث 
ضربهم  اعــتــادا  وصديقها  المتهمة  بــأن 
بشكل متكرر، وسرد الطفالن أنواعا شتى 
الضرب  بين  مــا  للتعذيب  الــتــعــرض  مــن 
بـــأســـالك الــكــهــربــاء والـــنـــعـــال والــتــعــرض 
لــلــحــرق بــالــســجــائــر.. وعــلــى الـــرغـــم من 

كلها  كــانــت  إفــادتــهــمــا  ــإن  فـ صــغــر سنهما 
الطب  تقرير  أثبته  ما  بحسب  بالدالئل 
الشرعي الذي أكد تعرضهما لما وصفاه 
من خالل الكشف عليهما، وأفادا باعتياد 
ودخولهما  تركهما  وصــديــقــهــا  المتهمة 
ســويــا إلحـــدى الــغــرف، وفــي حــالــة صــراخ 
عليهم  ويعتدي  صديقها  يخرج  الصغير 

بالضرب.
مفّرا  النهاية  فــي  المتهمة  تجد  لــم 
عليه  المجني  بتعرض  االعــتــراف  ســوى 
بعد  الــثــانــي  المتهم  قــبــل  مــن  لــالعــتــداء 
إفــادة  مــن  ســواء  الخناق  عليها  ضّيق  أن 
أطــفــالــهــا أو الــتــحــريــات وتــقــاريــر الــطــب 
الــتــي  األوالد  عـــمـــة  ــادة  ــ ــهـ ــ وشـ الـــشـــرعـــي 
وأطفاله  شقيقها  وفــاة  منذ  بأنه  شهدت 
ــانـــة واإلهــمــال  يــتــعــرضــون لــلــضــرب واإلهـ
مــن قــبــل والــدتــهــم الــتــي كــانــت تــدعــي أن 
ــال فـــي ذلــــك الـــســـن »شــيــاطــيــن«،  ــفــ األطــ
وكانوا دائما يتشاجرون ويتعرضون لتلك 
اإلصابات، حيث أقرت المتهمة بأنه قبل 

المتهم  صديقها  كـــان  بيومين  الــواقــعــة 
الثاني يمسك بالطفل من قدميه ويدور 
ألــقــى به  إلـــى أن  الـــمـــزاح  بــه عــلــى سبيل 
عليها أثناء ما كانت جالسة، وهو ما سبب 
صديقها  بأن  اعترفت  كما  اإلصابات،  له 

كان دائم االعتداء على أوالدها.
ــنـــدت الــنــيــابــة إلــيــهــمــا أنــهــمــا في  أسـ
ــام 2021 اعــتــديــا عــلــى ســالمــة  غــضــون عـ
جــســم الــمــجــنــي عــلــيــه بــالــضــرب وأحــدثــا 
الطب  بتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات  بــه 
ــتـــداء إلـــى حــدوث  الــشــرعــي وأفــضــى االعـ
عاهة مستديمة تصل نسبتها إلى العجز 
الكلي حال كون األولى ممن وجب عليها 
حــاالت سوء  من  لحالة  وعرضته  رعايته 
المعاملة، كما اعتديا على سالمة جسم 
المجني عليهم )باقي أوالدها( ولم يفض 
فــعــل االعـــتـــداء الـــى عــجــزهــم عــن القيام 
 20 على  تزيد  مدة  الشخصية  بأعمالهم 
كما  بــــاألوراق،  المبين  النحو  على  يــومــا 
يتموا  لــم  الــذيــن  عليهم  المجني  عرضا 
كون  حــال  للخطر  عمرهم  مــن  السابعة 

المتهمة األولى والدتهم.
المتهمة عدم وجود  إدانة  وأكد حكم 
بعد  بالرأفة  المتهمة  أخذ  إلى  يدفع  ما 
أن أكدت في حيثيات حكمها أن المجني 
عليهم من خالل الكشف عليهم تعرضوا 
العــتــداءات وكــدمــات وخـــدوش وسحجات 
أفـــادوا  مختلفة، حيث  أوقـــات  مـــدار  على 
ضربهم  اعــتــادا  وصديقها  المتهمة  بــأن 
بشكل متكرر، وسرد الطفالن أنواعا شتى 
الضرب  بين  مــا  للتعذيب  الــتــعــرض  مــن 
بـــأســـالك الــكــهــربــاء والـــنـــعـــال والــتــعــرض 
للحرق بالسجائر وعلى الرغم من صغر 
سنهما فإن إفادتهما كانت كلها بالدالئل 
الشرعي  الــطــب  تقرير  أثبته  مــا  بحسب 
الذي أكد تعرضهما لما وصفاه من خالل 

الكشف عليهما.

���س��ن��وات  10 ب��ال�����س��ج��ن  ح��ك��م��ا  ت���ق���ر  ال��ت��م��ي��ي��ز 
���س��دي��ق��ه��ا ب��م�����س��اع��دة  اأط���ف���ال���ه���ا  ع���ذب���ت  لأم 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء 
المختصة،  الــجــهــات  مـــع  الــمــســتــمــر  الــتــنــســيــق 
رصــد  فــي  الــرقــابــيــة  مــن مسؤوليتها  وانــطــالقــًا 
ــا يـــلـــزم تــجــاهــهــا مــن  الـــمـــخـــالـــفـــات واتــــخــــاذ مــ
إجراءات، وعلى خلفية ما تبين إلدارة تراخيص 
مــن وجــود  بـــالـــوزارة  الــمــبــكــر  التعليم  ومــتــابــعــة 
إجــراءات  باتخاذ  الــوزارة  قامت  فقد  مخالفات، 
اإلغالق الفوري لدار حضانة طفل ديزني وإلغاء 
انعدام  مــن  إليه  خلصت  مــا  نتيجة  ترخيصها 
بمسؤولية  للقيام  الحضانة  دار  مالكة  أهلية 

وأمانة رعاية األطفال واالهتمام بهم.
كجهة  أنها  والتعليم  التربية  وزارة  وأكـــدت 
التعليم  قــطــاع  كــامــل  عــلــى  ورقــابــيــة  تنظيمية 

ــــاض أطـــفـــال، فإنها  الــمــبــكــر مـــن حــضــانــات وريـ
تولي أهمية قصوى للتحقق من قيام مؤسسات 
التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية 
والــصــحــيــة عــلــى الـــوجـــه األكـــمـــل تــجــاه أطــفــال 
التنسيق  عــبــر  وأنــهــا  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن 
المختصة،  الحكومية  الــجــهــات  مــع  المستمر 
رصد  في  الرقابية  عملياتها  في  تستمر  ســوف 
بما  بشأنها  الـــالزم  واتــخــاذ  المخالفات  وتتبع 
يضمن تطوير التعليم المبكر واالرتقاء بجودة 
أمور  أولــيــاء  مع  تواصلت  قد  أنها  مبينة  أدائـــه، 
لترتيب  بالروضة  المسجلين  األطــفــال  جميع 
تسجيلهم في مؤسسات أخرى، وأنها قد منحت 

مالكة الروضة فترة لتنفيذ القرار.

ب�صبب ثبوت تق�صيرها في رعاية الأطفال

»التربية« تلغي ترخي�ص دار ح�سانة »طفل ديزني«

بـــــرأت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى 
الــجــنــائــيــة صــاحــب مــحــل لبيع 
من  المستعمل  األثــــاث  وشــــراء 
تهمة اشتراك في جريمة سرقة 
 3 بمعاقبة  قــضــت  فــيــمــا  مــنــزل، 
لصوص من أصحاب االسبقيات 
بالحبس 3 سنوات. وقد استغل 
الــثــالثــة ســفــر صــاحــب الــمــنــزل 
ــه وقــــامــــوا  ــزلــ ــنــ وتـــغـــيـــبـــه عـــــن مــ
بــالــتــســور لــلــداخــل وســرقــة أثــاث 
ومفروشات بقيمة 6 آالف دينار، 
جــــاره  مـــراقـــبـــة  كـــامـــيـــرا  أن  إال 

سجلت الواقعة ومرتكبيها.
آل  الــمــحــامــي خليفة  ــال  وقـ
ــاحــــب مــحــل  ــل صــ ــيــ ــرة وكــ ــ ــاجـ ــ شـ
األثاث المستعمل أن المتهمين 
الثالثة من أصحاب األسبقيات 
فـــي جـــرائـــم الــســرقــة، والحــظــوا 
ــيـــاب صـــاحـــب الـــبـــيـــت الــكــائــن  غـ
بسبب  عــنــه  قــاللــي  منطقة  فــي 
لــفــتــرات طــويــلــة، فقاموا  ســفــره 
بالتوجه إلى البيت وتسوره ومن 
ــال  ــ ثـــم كــســر قــفــل الـــكـــراج وإدخـ
وسرقة  النافذة  وكسر  سيارتهم، 
 6 بمبلغ  قــدرت  ومنقوالت  أثــاث 

آالف دينار.
المكلف  العامل  وحين جاء 

ــؤون الــبــيــت وســقــي  ــ بــمــتــابــعــة شـ
الواقعة فقام  اكتشف  الــزرع فيه 
البيت والشرطة،  بإبالغ صاحب 
وبـــنـــاء عــلــيــه تـــم عــمــل تــحــريــات 
حــيــث رصـــــدت كـــامـــيـــرا مــراقــبــة 
لدى جار المجني عليه الواقعة 
السيارة  وبمتابعة  بتفاصيلها، 
ومـــالـــكـــهـــا واألشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

ــي تــصــويــر الــكــامــيــرا،  ــروا فـ ــهـ ظـ
تــم الــقــبــض عــلــيــهــم، فــيــمــا دلــت 
اشتراك  على  الشرطة  تحريات 
ــع األثـــــــاث  ــيـ ــبـ صــــاحــــب مــــحــــل لـ

المستعمل معهم.
ــابـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــنـ ــت الـ ــ ــالـ ــ وأحـ
للمحاكمة  األربـــعـــة  المتهمين 
حــيــث أســـنـــدت لــلــمــتــهــمــيــن من 

سرقة  تهمة  الثالث  حتى  األول 
المنقوالت عن طريق الكسر من 
ــال كــونــهــم عــائــديــن  الـــخـــارج وحــ
عودا متكررا، فيما وجهت للرابع 
المنقوالت  التحصل على  تهمة 
مــن جــريــمــة الــســرقــة فــي ظــرف 
ــاد بــعــدم  ــقــ ــتــ ــلـــى االعــ يـــحـــمـــل عـ

مشروعية مصدرها.

شاجرة  آل  المحامي  ودفـــع 
بإنكار موكله ما ورد بقيد ووصف 
الـــتـــحـــريـــات  أن  وأكـــــــد  االتـــــهـــــام 
تضمنت العديد من التناقضات 
وتعتبر  صحيحة  غــيــر  وجــــاءت 
رأيـــــا شــخــصــيــا لــمــجــريــهــا، كما 
ــن الـــمـــادي  ــركــ دفـــــع بـــانـــتـــفـــاء الــ
ــاء  ــيــ ــاء األشــ ــ ــفـ ــ ــــي جـــريـــمـــة إخـ فـ
إنـــه يشترط  وقــــال  الــمــســروقــة، 
لوقوع الجريمة علم المتهم بأن 
األشياء المسلمة إليه متحصلة 

من جريمة سرقة.
وقــــــــالــــــــت الــــمــــحــــكــــمــــة فـــي 
للمتهم  الـــبـــراءة  حــكــم  حيثيات 
التحريات وحــدهــا ال  إن  الــرابــع 
تـــرقـــى إلــــى مــرتــبــة الـــدلـــيـــل في 
قرينة  هــي  وإنــمــا  التهمة  إســنــاد 
تــحــتــاج لــمــا يــســانــدهــا بــــاألوراق 
والتي خلت من ذلك، وقد خالط 
وجدان  الطمأنينة  وعدم  الشك 
يمكنها  ال  نحو  على  المحكمة 
بـــاإلدانـــة، وحكمت  مــن الــقــضــاء 
الــمــحــكــمــة بــحــبــس الــمــتــهــمــيــن 
لــمــدة  والـــثـــالـــث  والـــثـــانـــي  األول 
ــراءة  ــبـ ــع الـــنـــفـــاذ وبـ ــوات مـ ــنـ 3 سـ

المتهم الرابع مما أسند إليه.

ا�صترى مقتنيات م�صروقة من دون اأن يدري..

براءة �ساحب محل اأثاث م�ستعمل من ال�ستراك في جريمة �سرقة

ــذت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم  ــ ــفـ ــ نـ
ســـوق الــعــمــل ثـــالث حمالت 
ــي مــحــافــظــات  تــفــتــيــشــيــة فــ
الــــــعــــــاصــــــمــــــة والــــــمــــــحــــــرق 
والشمالية شملت عدًدا من 
الــمــحــال الــتــجــاريــة ومــواقــع 
ــل وأمــــــــاكــــــــن تـــجـــمـــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

العمالة.
وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلــــى 
ــة تــفــتــيــشــيــة  ــلـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذ حـ
ــمــــحــــرق،  فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــ
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع شــــــــؤون 
الــــجــــنــــســــيــــة والــــــــــجــــــــــوازات 
الشرطة،  ومديرية  واإلقامة 
فـــيـــمـــا تــــم تــنــفــيــذ الــحــمــلــة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــشــمــالــيــة بــالــتــنــســيــق مــع 
لــلــمــبــاحــث  الـــعـــامـــة  اإلدارة 
تم  فيما  الجنائية،  واألدلـــة 
في  الثالثة  الحملة  تنفيذ 
محافظة العاصمة من قبل 
قـــطـــاع الـــضـــبـــط الــقــانــونــي 

بالهيئة.
وقـــد أســـفـــرت الــحــمــالت 
عــدد  رصـــد  عــن  التفتيشية 

التي تتعلق  من المخالفات 
تنظيم  هيئة  قانون  بأحكام 
العمل وقانون اإلقامة  سوق 

بمملكة البحرين.
وجـــــــددت هــيــئــة تــنــظــيــم 
جميع  دعوتها  العمل  ســوق 
أفـــــراد الــمــجــتــمــع إلــــى دعــم 
الحكومية  الــجــهــات  جــهــود 
غير  لــلــمــمــارســات  للتصدي 
الــقــانــونــيــة فــي ســـوق العمل 
والـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الــنــظــامــيــة 

حـــمـــايـــة لــلــمــجــتــمــع كـــكـــل، 
الجمهور لإلبالغ عن  داعية 
أية شكاوى تتعلق بمخالفات 
غير  والــعــمــالــة  العمل  ســوق 
الــنــظــامــيــة مـــن خــــالل مــلء 
االســـــتـــــمـــــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
لـــإلبـــالغ على  الــمــخــصــصــة 
ــمـــي لــلــهــيــئــة  ــع الـــرسـ ــوقـ ــمـ الـ
أو   www.lmra.bh
اتصال  مركز  على  االتــصــال 

الهيئة 17506055.

ف���ي  تفتي�س���ية  حم���ات  ث���اث  العم���ل:  �س���وق 
و»ال�س���مالية« و»المحرق«  »العا�سم���ة«  محافظ���ات 

رفــــــــــضــــــــــت مــــحــــكــــمــــة 
ــنـــدوب  ــعـــن مـ الـــتـــمـــيـــيـــز طـ
شــركــة تــأمــيــن عــلــى حكم 
إدانـــــتـــــه بــــاخــــتــــالس أكــثــر 
مــن 30 ألــف ديــنــار تخص 
عـــمـــيـــال اتــــفــــق مـــعـــه عــلــى 
ــى حـــيـــاتـــه  ــلــ ــن عــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
وأســـــرتـــــه، حـــيـــث عــاقــبــتــه 
ــبـــس 6  ــالـــحـ الـــمـــحـــكـــمـــة بـ
البالد  عن  واإلبــعــاد  أشهر 

بعد تنفيذ العقوبة.
ــة أبـــــلـــــغ بــهــا  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ الــ
كان  والــذي  عليه  المؤمن 
ــتـــقـــى مــــع الــمــتــهــم  قــــد الـ
لدى  مندوبا  يعمل  الــذي 
معه  واتفق  تأمين،  شركة 
على توقيع اتفاقية تأمين 
على حياته وأفراد عائلته، 
ــل  ــويـ ــحـ ــتـ وكـــــــــــان يــــــقــــــوم بـ
األقساط الشهرية بصورة 
 ،2017 عـــــام  مـــنـــذ  دوريــــــــة 
 17 بــتــاريــخ  تفاجأ  أنــه  إال 
عــدة  بــــورود  أكــتــوبــر 2019 
التأمين  رسائل من شركة 
تفيد عدم دفع مستحقات 
وحــتــى   2017 بـــدايـــة  مــنــذ 
 30 تــجــاوزت  والــتــي   2019

ألف دينار.
وبــــعــــد الـــتـــحـــقـــق مــن 
الــمــنــدوب  أن  تبين  األمـــر 
ــان  ــه كــ ــعــ ــق مــ ــ ــفـ ــ الـــــــــذي اتـ
يـــتـــســـلـــم األقـــــســـــاط لــكــن 
إلـــى  بـــتـــوريـــدهـــا  ــوم  ــقـ يـ ال 
حساب الشركة، فتم إبالغ 
الــشــرطــة بــالــواقــعــة، ومــن 
خالل التقرير المحاسبي 
ــعـــة تــبــيــن أن  بـــشـــأن الـــواقـ
المتهم لم يقدم ما يفيد 

تنفيذ مــا أوكــل إلــيــه، ولم 
واختلس  المبلغ  برد  يقم 
ثبت  كما  لنفسه،  المبلغ 
تــســلــم  قــــــد  ــتــــهــــم  الــــمــ أن 
من  دنــانــيــر   32704 مــبــلــغ 
طريق  عن  عليه  المجني 
ــى حـــســـابـــه،  ــ تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
لــكــنــه لـــم يــقــم بــتــوريــدهــا 

لحساب الشركة.
أسندت النيابة العامة 
ــلـــس  ــتـ لـــلـــمـــتـــهـــم أنــــــــه اخـ
المسلم  الــنــقــدي  المبلغ 
الــوكــالــة  عــلــى سبيل  إلــيــه 
عليه  للمجني  والمملوك 
إضــــــــرارا بـــصـــاحـــب الــحــق 
ــيــــه وذلــــــــــك بــــــــأن قــــام  ــلــ عــ
النقدي  المبلغ  بــاســتــالم 
من المجني عليه لغرض 

لكن  تأمين،  لشركة  دفعه 
الموكول  بالعمل  يقم  لم 
ــه، وحـــكـــمـــت مــحــكــمــة  ــيــ إلــ
الــمــتــهــم  عــلــى  ــة  ــ درجـ أول 
وقــدرت  أشــهــر   6 بالحبس 
لــوقــف  ديـــنـــار   100 كــفــالــة 
الــتــنــفــيــذ وأمــــــرت بــإبــعــاد 
ــبـــالد بعد  ــن الـ الــمــتــهــم عـ

نفاذ العقوبة.
الــمــتــهــم على  وطـــعـــن 
الحكم باالستئناف، حيث 
أيــــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة حــكــم 
عليه  فــطــعــن  درجـــــة،  أول 
بالتمييز، وقضت محكمة 
الــتــمــيــيــز بــقــبــول الــطــعــن 
شـــكـــال ورفــــضــــه مــوضــوعــا 

وتأييد الحكم الصادر.

اح���ت���ال على ت��اأم��ي��ن  ���س��رك��ة  م���ن���دوب  ح��ب�����ص 
دي��ن��ار األ����ف   30 ع��ل��ى  م��ن��ه  وا���س��ت��ول��ى  ع��م��ي��ل 

حجزت المحكمة الكبرى 
ــيـــدة  الـــجـــنـــائـــيـــة قـــضـــيـــة سـ
خــمــســيــنــيــة مــتــهــمــة بــجــلــب 
بــقــصــد  طـــبـــي  ــــرص  قـ  1600
االتــــجــــار وتـــعـــاطـــي مـــؤثـــرات 
يناير   25 إلــى جلسة  عقلية 
قد  المتهمة  وكانت  للحكم، 
ادعــــت أنــهــا ســـافـــرت إليــــران 
المواد  تلك  وجلبت  للعالج 
ــة طــبــيــة  ــفــ ــق وصــ ــريــ ــن طــ ــ عـ
وهي أدوية مدة سنة، مؤكدة 
عــــدم عــلــمــهــا بــــأن الــحــبــوب 
مخدرة.  مــواد  على  تحتوي 
مخاطبة  المحكمة  وأمـــرت 
مــســتــشــفــى الـــطـــب الــنــفــســي 
المتهمة  مــلــف  مــن  لــلــتــأكــد 
للعالج  لديها ملف  كان  وإن 

ــه والـــــتـــــأكـــــد مــن  ــ ــدمـ ــ ــن عـ ــ مــ
من  جلبتها  الــتــي  الــوصــفــة 
ــران والـــتـــأكـــد مـــن مــقــدار  ــ إيــ
بحوزتها  عثر  الــتــي  الكمية 
عام  مدة  للعالج  تكفي  وهل 
الوصفة من عدمه.  بحسب 
ــعـــة  وتــــعــــود تـــفـــاصـــيـــل الـــواقـ
ــه عــنــد عــودتــهــا عبر  ــى انــ إلــ
مــطــار الــبــحــريــن تـــم الــشــك 
عــنــد تفتيش  واتـــضـــح  فــيــهــا 
ــا عــلــى  ــهـ ــازتـ ــيـ حــقــيــبــتــهــا حـ
على  مــوزعــة  طبية  أقــــراص 
حـــقـــائـــبـــهـــا الــــخــــاصــــة، كــمــا 
ــابــــط الـــتـــحـــريـــات  شـــهـــد ضــ
مــعــلــومــات  لــــه  وردت  ــأنــــه  بــ
ــة بــشــأن  ــريــ مــــن مــــصــــادر ســ
بجلب  قيامها  عن  المتهمة 

مواد مخدرة من إيران ومن 
ــا فــي  ــهـ ــتـــرويـــجـ ــوم بـ ــقــ ــم تــ ــ ثـ
بالتعميم  فــقــام  الــبــحــريــن، 
تفتيشا  بــتــفــتــيــشــهــا  عــلــيــهــا 
دقـــيـــقـــا عـــنـــدمـــا تــــعــــود مــن 
ــران، وعــنــد وصــولــهــا عثر  ــ إيـ
طــبــي  قـــــــرص   1600 ــلــــى  عــ
عقلية.  مؤثرات  أنها  اتضح 
لها  العامة  النيابة  ووجهت 
مؤثرات  وحيازة  جلب  تهمة 
في  االتـــجـــار  بــقــصــد  عقلية 
ــر األحــــــــــوال الـــمـــرخـــص  ــيـ غـ
حــازت  أنها  كما  قــانــونــا،  بها 
عقليين  مــؤثــريــن  وأحـــــرزت 
بــقــصــد الــتــعــاطــي فـــي غير 
األحـــــــــــوال الــــمــــرخــــص بــهــا 

قانونا.

غ���دا الحكم على �س���يدة متهمة بجل���ب مخدرات م���ن اإيران
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محميد احملميد

ــابـــي لــبــنــان«  ــأزوم الــضــاحــيــة وإرهـ ــ ضـــرب »مـ
المدعو »حسن نصر اهلل« زعيم الحزب المصنف 
على قائمة اإلرهاب دوليا، أبشع أمثلة الوقاحة 
والبجاحة، والهبل والجنون، حينما طالب -هو 
لما  لبنان  بدعم  الخليجية  الـــدول  شخصيا- 

يمر فيه من أوضاع مالية واقتصادية. 
شـــخـــص  أي  يـــــجـــــد  لـــــــم  لـــــبـــــنـــــان  يــــعــــنــــي 
يــنــاشــد الــدعــم والــمــســانــدة ســـوى هـــذا الــرجــل 
والعنف  بــالــدمــاء  أيــاديــه  الملطخة  اإلرهـــابـــي، 
الماللي  لنظام  الــتــابــع  والــفــتــنــة،  والــتــحــريــض 
والداعم لإلرهاب في المنطقة، والمساند لكل 
المسلحة،  والمليشيات  الراديكالية  الجماعات 
ــب دول وشــعــوب  ــــذي ال يــكــف عـــن شــتــم وســ الـ

الخليج العربي..؟؟ 
»هــــل لــبــنــان أهــــم ألوروبــــــا مـــن مـــصـــر؟ هل 
لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم 
الخليج  دول  بينقص  شــو  مصر؟  مــن  للخليج 
مليار«..   300 مليار   200 مليار   100 تيجي  أنــه 
قــال وردد وطــالــب اإلرهــابــي حسن نصر  هــكــذا 
بـــل قـــــارن نــفــســه مـــع مصر  ــة،  ــاحــ بــكــل وقــ اهلل 
مصر  عليه  ردت  وقــد  عليها،  وتطاول  العروبة، 
محاولة  ســوى  وليست  عبثية،  تصريحاته  بــأن 

الستدعاء »بطوالت زائفة«.  
الجميع علق وكتب واعتبر طلب نصر اهلل 
يعد: »وقاحة ال مثيل لها.. فمن نفس الكرسي 
الذي أعلن مرارا وتكرارا تبعيته لمرشد إيران، 
الــتــي  الـــخـــلـــيـــج،  الـــمـــســـاعـــدة مــــن دول  يــطــلــب 

يهاجمها ويقف ضدها طوال الوقت«.
ــى الــدعــم  ــان لــبــنــان مــحــتــاج إلـ طــيــب إذا كـ
والـــمـــال، فــلــمــاذا ال يــقــوم هـــذا الــرجــل بالتبرع 
لــصــالــح لــبــنــان..؟؟ فــقــد كــشــف تــقــريــر »غلوبل 
أن زعيم مليشيا حزب اهلل  لمحاربة اإلرهــاب«، 
أمـــوال في  نــصــراهلل نجح فــي تخصيص  حسن 

حــســابــات مــخــتــلــفــة خــــارج لــبــنــان تــقــدر بنحو 
1.6 مليار، وأن هذه األموال مخصصة إلنجاز 
عــمــلــيــة الـــفـــرار واالخـــتـــفـــاء الــتــي يــخــطــط لها 
إلى  احتيال  عملية  من  تأتي  وهــي  اهلل«،  »نصر 
من  كبيرة  مبالغ  تحويل  على  تنطوي  مــا  حــد 
المال إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى 
عائلته والمقربين، بهدف تنفيذ الخطة »ب« أو 
»سيناريو القيامة« كما هو متعارف عليه عنده.
وقد كتب )محمد البالدي( واصفا المشهد 
الـــغـــريـــب بـــــأن: »نـــصـــر اهلل بــلــغ مـــن الــبــجــاحــة 
والــوقــاحــة مــا لــم يبلغه أحــد مــن قــبــل، والــيــوم 
مساعدة  الخليج  ودول  الــســعــوديــة  مــن  يطلب 
الذي لم يترك طريقًا إليذاء هذه  لبنان، وهو 
إال سلكه، سرًا وعالنية،  والحرب عليها  الــدول 
ــه هــو مــن أوصــــل لــبــنــان إلـــى هــذا  واألعـــجـــب أنـ
المنحدر.. فعاًل إذا لم تستح فقل ما شئت..!!«. 
إلـــى  نـــصـــر اهلل«  »حـــســـن  ــو  ــدعـ ــمـ الـ تـــحـــول 
شــحــات ومــتــســول، لــيــس لــدعــم لــبــنــان وشعبه، 
فهل  اإلرهــابــي،  وحــزبــه  مليشياته  لدعم  ولكن 
السياسية وقاحة أخرى..؟؟  الوقاحة  بعد هذه 
فـــالـــدعـــم الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي لــلــبــنــان وشــعــبــه 
الشقيق، كان وال يزال أكبر مما يتصوره، وأكثر 
مما يحصيه ويعده، وليس مجاال للمزايدة أو 
الــمــن والــمــعــايــرة، ولــكــن كيف قــوبــل كــل الدعم 
الخليجي العربي أمام سيطرة الحزب اإلرهابي 
التابع لنظام الماللي الذي أضاع لبنان وشعبه 

الشقيق..؟؟ 
لن يشفى ويبرأ لبنان وشعبه الشقيق من 
جروحه وآالمه، ومصاعبه ومنغصاته، ومشاكله 
وتعقيداته، سوى برحيل هذا اإلرهابي وحزبه، 
ويعيث  اللبنانية،  الــســاحــة  عــلــى  يجثم  الـــذي 

فيها خرابا وفسادا، وتحريضا وإرهابا.

malmahmeed7@gmail.com

»اإرهابي«.. ويطلب الدعم الخليجي..!!
المنظمة  الوطنية  اللجنة  اجتمعت 
 146 الـــ  الجمعية  اجتماعات  الستضافة 
لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
المصاحبة، برئاسة جمال محمد فخرو 
الــشــورى  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
رئيس اللجنة أمس )اإلثنين(، بالرئيس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف 
ــدد مـــن مــمــثــلــي الــمــركــز،  ــ الــبــنــخــلــيــل وعـ
وبحضور الفريق اإلعالمي للجنة، حيث 
للتغطيات  التفصيلية  الخطة  بحث  تم 
البحرين  مملكة  الستضافة  اإلعــالمــيــة 
ألكبر تجمع برلماني دولي خالل الفترة 

من 11 إلى 15 مارس المقبل.
فخرو  جمال  أكــد  االجتماع،  وخــالل 
الــشــورى  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة، حـــــرص الــلــجــنــة عــلــى 
التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات 
اإلعالمية، إلبراز هذا الحدث البرلماني، 
وضـــمـــان الــتــغــطــيــة اإلعــالمــيــة الــشــامــلــة 
والـــمـــمـــيـــزة، مـــشـــيـــدًا بــالــجــهــود الــكــبــيــرة 

والمتواصلة التي يقدمها مركز االتصال 
الوطني وإسهاماته في نقل صور النجاح 
يعكس  بشكل  البحرين  لمملكة  والتميز 
وتقدمها  ودوليًا،  البحرين محليًا  مكانة 

المستدام في شتى المجاالت.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، اســــتــــعــــرض يـــوســـف 
الــبــنــخــلــيــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــركــز 
ــتـــمـــاع  ــي، خـــــالل االجـ ــنــ ــوطــ ــال الــ ــ ــصـ ــ االتـ
آلــيــات الــعــمــل اإلعـــالمـــي ضــمــن الخطة 
توجيه  مــؤكــًدا  الــمــوضــوعــة،  التفصيلية 
المتاحة  المركز  وطاقات  إمكانيات  كافة 
 146 الـــ  الجمعية  اجتماع  أعــمــال  إلبـــراز 
لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
ــورة  ــالـــصـ الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــــه، إلخـــــراجـــــه بـ
واالنفتاح  التميز  يعكس  وبما  المشرفة 
ــيـــاســـي والـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــور الـــسـ ــتــــطــ والــ
والــــمــــســــتــــوى الــــرفــــيــــع لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
إلــيــهــا مملكة  الــتــي وصــلــت  الــبــرلــمــانــيــة 
التنموية  النهضة  يدعم  بما  البحرين، 
الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

لجنة »البرلماني الدولي 146« تلتقي ممثلي مركز االت�صال الوطني
البحرين في  برلماني  تجمع  اأكبر  اإبراز  وخطة  الإعالمي  التعاون  مناق�شة 

الشديد  أسفها  عــن  الــشــورى  بمجلس  اإلنــســان  لجنة حقوق  أعــربــت 
من  نسخة  بــإحــراق  المتطرفين  ألحــد  السويدية  السلطات  سماح  حــول 
المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم، واصفًة 
هذه الواقعة والعمل بأنه استهداف واضح للقيم والمقدسات اإلسالمية 
لقيم حقوق  يعتبر مخالفا  الذي  األمر  وهو  التعبير،  تحت غطاء حرية 
ــان، وتــرفــضــه كــل األديـــــان والــشــرائــع الــســمــاويــة، حــيــث تــمــثــل هــذه  اإلنـــسـ

االعتداءات امتدادًا لسلسة األفعال المعادية لإلسالم والمسلمين.
وتؤكد اللجنة ضرورة تبني دعوة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

إقــرار  إلــى  الدولي  للمجتمع  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية 
بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة معاداة المسلمين والديانات 
ــرى، ومــنــع إســــاءة اســتــغــالل وســائــل اإلعــــالم والــمــعــلــومــات وشــبــكــات  ــ األخـ
اإلنترنت والتواصل االجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات 
أو التحريض على التطرف أو العنف واإلرهاب، وضبط االنفالت اإلعالمي 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعـــالن  مــبــادئ  مــع  يتوافق  بما  والمعلوماتي 

وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف والقيم اإلنسانية كافة.

»حقوقية ال�صورى« تدين حرق ن�صخة من الم�صحف ال�صريف في ال�صويد 

انطلقت فعاليات ورشة عمل مكافحة 
ــائــــي الــتــي  ــوبــ ــدوى واالســــتــــقــــصــــاء الــ ــ ــعـ ــ الـ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تنظمها 
مع  بالتعاون  »نهرا«  الصحية  والخدمات 
وزارة الحرس الوطني بالسعودية والمركز 
المملكة  العدوى في  الخليجي لمكافحة 
من  بالس  وأديوكيشن  السعودية  العربية 
التنظيمي  الجانب  في  البحرين  مملكة 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة  ــرئـ وتــــرعــــاهــــا الـ

الدكتورة مريم عذبي الجالهمة.
وتقام الورشة على مدار 4 أيام بمشاركة 
الطبية مــن مختلف  الــكــوادر  مــن  واســعــة 
المستشفيات ويحاضر فيها الدكتور أيمن 
في  الوبائي  االستقصاء  مستشار  رمضان 
وخلود  السعودي،  الوطني  الحرس  وزارة 

ــعـــدوى بــــوزارة  األمـــيـــر مــنــســق مــكــافــحــة الـ
الحرس الوطني السعودي.

وأكدت د. آمنة ملك مستشار االعتماد 
االهتمام  تجسد  الورشة  هــذه  أن  بالهيئة 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  تــولــيــه  ــــذي  الـ
الــمــهــن والــخــدمــات الــصــحــيــة »نـــهـــرا« في 
مواصلة ارتقاء الجانب الطبي في مملكة 
الــبــحــريــن والــمــســاهــمــة بــشــكــل فــعــال في 
مــد يــد الــعــون لــكــافــة الــمــســتــشــفــيــات من 
أجل مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد 
مــن األهـــداف والــتــطــور فــي هــذا الجانب، 
الـــــورش  تــعــتــبــر مــــن  ــة  ــ ــورشـ ــ الـ مــبــيــنــة أن 
الــعــدوى  مكافحة  إلـــى  والــهــادفــة  المهمة 

واالستقصاء الوبائي.
ــة فـــي يــومــيــهــا األول  ــورشـ وتـــنـــاولـــت الـ

والثاني العديد من المحاور منها القيادة 
وتطوير برنامج مكافحة العدوى وبرنامج 
االشــــــــراف عـــلـــى مــــضــــادات الــمــيــكــروبــات 
وإرشــــــــــادات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
لنظافة اليدين في أماكن الرعاية الصحية 
وكفاءة الملكية الفكرية باستخدام نموذج 
»أبيك« وعملية تحديد األمراض  كفاءات 
تفشي  مــن  التحقيق  وعــنــاصــر  الــمــعــديــة 
وفحص عمال  االتــصــال،  وتتبع  الــمــرض، 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــمــعــرضــيــن لــلــعــدوى، 
العمل  وقــيــود  التوظيف  قبل  واألمــــراض 

لعمال الرعاية الصحية.
وســــوف تــتــواصــل الـــــدورة الـــيـــوم وغـــدا 
ــن الـــمـــحـــاضـــرات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــهـــد الــ ــتـــشـ وسـ

النظرية والتطبيقات العملية.

لأول مرة وعلى مد�ر 4 �أيام..

ان����ط����اق ور�����ص����ة ع���م���ل ال����ت����دري����ب ل��م��ك��اف��ح��ة 
ال�������ع�������دوى واال�����ص����ت����ق���������ص����اء ال����وب����ائ����ي

أعـــلـــنـــت الــــمــــبــــادرة الــوطــنــيــة 
مع  بــالــشــراكــة  الــزراعــيــة،  للتنمية 
والـــزراعـــة  الــبــلــديــات  ـــؤون  شـ وزارة 
تلقي  للبيئة،  األعــلــى  والمجلس 
»ُدمت  للتشجير  الوطنية  الحملة 
خـــضـــراء« دعــمــا كــريــمــا مــن شركة 
خــدمــات مــطــار الــبــحــريــن »بــــاس«، 
شجرة   79 زراعــــة  فــي  للمساهمة 
مـــتـــرا   1031 امـــــتـــــداد  عـــلـــى  نـــيـــم 
طــولــيــا عــلــى شـــارع حــاتــم الطائي 

بمحافظة المحرق.
وتــأتــي هـــذه الــمــشــاركــة ضمن 
الــــجــــهــــود الـــمـــســـتـــمـــرة لــلــحــمــلــة 
تسعى  حــيــث  للتشجير  الــوطــنــيــة 
ــود  ــهــ ــجــ ــد الــ ــيــ ــوحــ ــتــ ــادرة لــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والــتــنــســيــق بــيــن الــبــلــديــات األربـــع 
ــخــــاص  ومـــــؤســـــســـــات الــــقــــطــــاع الــ
تحقيق  فــي  للمساهمة  واألهـــلـــي 
األهداف البيئية لمملكة البحرين 
الحياد  إلــى  الوصول  ودعــم جهود 

الكربوني بحلول عام 2060م.
ــن الـــمـــوقـــع  ــيــ ــدشــ ــم تــ ــ وقـــــــد تــ
ــور الـــشـــيـــخـــة مـــــــــرام بــنــت  ــضــ ــحــ بــ
عــيــســى آل خــلــيــفــة األمـــيـــن الــعــام 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 

كــانــو رئيس  الــزراعــي، نبيل خــالــد 
عــيــســى  ــهــــد  فــ اإلدارة،  مـــجـــلـــس 
ــي  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــاضــ ــقــ الــ
للدعم المركزي، هناء عبدالواحد 
ــلــــمــــوارد  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ
ــور عــــــدد مــن  ــضــ ــحــ ــة، وبــ ــريــ ــشــ ــبــ الــ

موظفي الشركة.
ــة عــــّبــــرت  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ

الـــشـــيـــخـــة مــــــرام بـــنـــت عــيــســى آل 
خــلــيــفــة األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــبــادرة 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
عن امتنانها لشركة خدمات مطار 
البحرين على هذا الدعم الجزيل 
والذي سيعزز جهود الحملة نحو 
بمملكة  الخضراء  الرقعة  توسعة 
البحرين وتحقيق أهداف التنمية 

ــة لـــتـــنـــعـــم األجــــيــــال  ــتــــدامــ ــمــــســ الــ
القادمة ببيئة أكثر صحة وخضرة.
وأضافت: »كل الشكر والتقدير 
لــشــركــة خـــدمـــات مــطــار الــبــحــريــن 
ــة  ــمــ ــريــ ــكــ ــم الــ ــهــ ــتــ ــمــ ــاهــ ــى مــــســ ــ ــلـ ــ عـ
متطلعين إلى مزيد من الشراكات 
المثمرة مع كافة الجهات المهتمة 
لتحقيق  الـــمـــشـــاريـــع  هــــذه  بــمــثــل 

الخطط الوطنية البيئية«.
ــه قـــــــــال رئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــــن جـ
خــــدمــــات  شــــركــــة  إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
ــار الـــبـــحـــريـــن الـــســـيـــد نــبــيــل  ــطــ مــ
خالد كــانــو: »إنــنــا فــي شركة بــاس، 
مــلــتــزمــون بــدعــم الــمــبــادرات التي 
تعزز اإلشراف البيئي واالستدامة، 
ــورون بـــشـــراكـــتـــنـــا مــع  ــ ــخـ ــ ونــــحــــن فـ
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
حملة  في  المشاركة  عبر  الزراعي 
الثانية،  بمرحلتها  خــضــراء  دمــت 
كافة  ورفد  بدعم  الشركة  تلتزم  إذ 
الرقعة  لتعزيز  الهادفة  المبادرات 
مجتمع  خلق  أجــل  من  الخضراء 

أكثر صحة واستدامة«.

خدمات مطار البحرين تدعم ت�صجير �صارع حاتم الطائي

العدد:  16377
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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)
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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

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/1322376
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322365
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16377/pdf/1-Supplime/16377.pdf?fixed4661
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وسط مشاغل الحياة التي تحيط بنا توقفت عند خبر 
سعيد قرأته وكان له أثر طيب في نفسي واحببت ان اشاركه 
نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  الــمــدى  دراســـة طويلة  عــن  معكم، 
في  تقريبا،  عاما  ثمانين  لمدة  هــارفــارد  جامعة  بها  قامت 
محاولة إليجاد العامل األكثر تأثيرا لحصول اإلنسان على 

حياة سعيدة وبصحة جيدة.
ومن هنا أجريت الدراسة على مجموعة من األشخاص 

من سن المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. 
وتـــفـــاجـــأ الــعــلــمــاء عــنــدمــا انـــتـــهـــوا إلــــى أبـــــرز الــعــوامــل 
العقلية  والصحة  البدنية  الصحة  وقــوة  التساق  الحاسمة 
وطول العمر. فعلى عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس، 
لـــم يــكــن الــعــامــل األبـــــرز هـــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــمــهــنــي أو 
للحصول  صحي  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  البطوالت 

على عمر مديد وصحة جيدة.
تأثيرًا في مستوى حياة  واألكثر  األهــم  العامل  كان  بل 

ع الشخص بعالقات سعيدة في حياته. الشخص هو تمُتّ
رضــا  أكــثــر  كــانــوا  الــذيــن  األشـــخـــاص  أن  بشكل مبسط 
نفسيًا  صحة،  األكثر  هم  الخمسين  سن  في  عالقاتهم  في 
وجسديًا، في سن الثمانين. وحسب الدراسة في األيام التي 
بعضهم،  برفقة  أطــول  وقــًتــا  األشــخــاص  هــؤالء  فيها  قضى 
زاد الوقت الذي يقضيه الشخص  كانوا أكثر سعادة. فكلما 
معظم  ومثل  العامة.  وصحته  سعادته  زادت  يحب،  من  مع 
الدراسة  تلك  في  المشاركون  عانى  السن،  في  المتقدمين 
بحسب  الشيخوخة،  بسبب  الصحية  المشاكل  بعض  مــن 
اتضح  ذلـــك،  ومـــع  األمــريــكــيــة   Wall Street Journal مجلة 
أن األشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي عــالقــات أكــثــر راحـــة كــانــوا 
مع  المتزامنة  الــمــزاج  تقلبات  مــن  مــا  حــد  إلــى  محصنين 
المرض واأللم، ولم تقل سعادتهم كثيرا في ايام معاناتهم.

لها  الجيدة  والعالقات  السعيدة  الزيجات  أن  يعني  ما 
تؤكد  دراســـات  آخــر هناك  وعلى جانب  أيــضــًا.  وقــائــي  تأثير 
جهاز  وضــعــف  لــألــم،  أكــبــر  بحساسية  مرتبطة  الــوحــدة  أن 

المناعة، وتراجع وظائف المخ، وقلة جودة النوم.
ايــامــك وتبني  الــقــارئ وأنــت تعيش  تــدرك عــزيــزي  فهل 
عالقتك مع زمالئك في العمل واقربائك أنها سبب سعادتك 
والمودة  بالمحبة  المليئة  العالقات  إن  الجيدة.  وصحتك 

تجعلنا أكثر صحة وسعادة.

حياة سعيدة وصحة جيدة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة ربيعة سليم 

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  البحرين  يسر مستشفى 
الــدكــتــورة ربــيــعــة ســلــيــم اســتــشــاريــة الــمــســالــك الــبــولــيــة إلــى 
من  تدريبية  بخبرة  ربيعة  الدكتورة  تتمتع  الطبي.  طاقمه 
االعضاء  وزراعـــة  البولية  المسالك  لجراحة  السند  معهد 
)siut( باكستان، ولديها خبرة واسعة في عالج حصوات وأورام 

المسالك البولية السفلية وزراعة الكلى. 
للمواعيد اتصل: 17812222
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لــــكــــي نـــــعـــــرف األســـــــبـــــــاب عــلــيــنــا 
خالل  مــن  المرضي  التاريخ  بمعرفة 
ــم عــمــل  ــ فــــحــــص الــــمــــريــــض ومـــــــن ثــ
تكوين  لنستطيع  الفحوصات  بعض 
نضع  وبعدها  الصحيح،  التشخيص 

الخطة العالجية االنسب للشخص.
كـــل شــخــص تــخــتــلــف حــالــتــه عن 
ــر وكـــذلـــك يــخــتــلــف الـــعـــالج من  ــ اآلخـ
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج.
ــنــــد تـــحـــديـــد االســـــبـــــاب نــهــتــم  وعــ
بــمــعــرفــة الــتــاريــخ الــمــرضــي والــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــعـــالج الــمــوصــوف الــذي 
ــد يـــكـــون  ــ ــريــــض قـ ــمــ ــلـــيـــه الــ يـــــــــداوم عـ
ــبـــاب تــســاقــط الــشــعــر، حتى  ــد أسـ أحــ
ان كـــانـــت مــكــمــالت غـــذائـــيـــة. وأيــضــا 
إذا  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
تسبب  قد  بصورة خاطئة  استخدمت 

تساقطا للشعر، وهناك أيضا العامل 
وأيضا  الصلع،  يسبب  الــذي  الــوراثــي 
األمــــــراض الـــوراثـــيـــة الــتــي تــكــون لها 
عــالقــة بــتــســاقــط الــشــعــر والــضــغــوط 

النفسية والحياتية. 
ــدأ بـــفـــحـــص الـــشـــعـــر،  ــبــ بـــعـــدهـــا نــ
وهـــنـــاك عــــدة طــــرق لــفــحــص الــشــعــر 
ما  وهـــو   )pull test(الــــــــ فــحــص  مــنــهــا 
يــســمــى فــحــص الــســحــب عـــن طــريــق 
سحب  وعند  الشعر  مــن  كمية  سحب 
ظــهــرت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ كـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــب 
النتيجة ايجابية نبدأ بوضع الخطة 

العالجية المناسبة.
هــنــاك بــعــض االشــخــاص يظنون 
ولكنهم  تــســاقــط،  مشكلة  لــديــهــم  ان 
ــتـــوى الــطــبــيــعــي  ــسـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الـ
إلــى 120   80 عــادة من  ويكون  اليومي 

شعرة في اليوم.

والفحص اآلخــر هو فحص فروة 
الرأس ويكون عن طريق جهاز يسمى 
)تــريــكــوســكــوبــي( وهـــو مــنــظــار خــاص 
بالشعر  المختص  والطبيب  للشعر، 
يعرف نتائج قراءة منظار الشعر، ألن 
داللة  لها  تكون  فيه  تظهر  كل عالمة 

على مرض معين.
ــات  ــحـــوصـ ــفـ مـــــع طــــلــــب بــــعــــض الـ
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ الـــمـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فيتامين   – )الــحــديــد  مثل  بالتغذية 
ب – د – مجموعة فيتامينات شاملة(، 
ــــن ســـالمـــة  ــم اجـــــرؤهـــــا لـــلـــتـــأكـــد مـ ــتـ يـ
وتحاليل  الناحية،  هذه  من  المريض 

الهرمونات والغدة الدرقية.
ما الفرق بين التساقط والتصلع؟ 

وكيف يكون العالج؟
ــتــــســــاقــــط  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــاك فـــــــــرق بـ ــ ــنــ ــ هــ
بينهما،  نــفــرق  ان  وعــلــيــنــا  والــتــصــلــع 

نمو  هـــي  لــلــشــعــرة  حــيــاة  دورة  هــنــاك 
تكون  فعندما  تساقط؛  ثم  واستقرار 
يــحــدث  قــصــيــرة  الـــشـــعـــرة  حـــيـــاة  دورة 
يعالج  ــات  االوقـ اغلب  وفــي  التساقط 
ويرجع إلى حالته الطبيعية ويفضل 
عـــالجـــه حـــتـــى يـــقـــف الـــتـــســـاقـــط وال 
تدمر  فالبصيلة  التصلع  امـــا  يــزيــد، 
انتاج  على  الــقــدرة  لديها  يصبح  وال 
شعر، فعند ضمورها ال يمكن رجوعها 

مرة أخرى. 
الــزراعــة  ان  يظنون  الــنــاس  بعض 
ــــالج لــلــتــســاقــط وهــــــذا الـــكـــالم  هــــي عـ
العالج  ليست  الــزراعــة  صحيح؛  غير 

الصحيح للتساقط وال تعالجه. 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــالج الــتــســاقــط 
نعالج مشكلة التساقط من أساسها. 

من جانب الزراعة ننقل البصيلة 
الى مكان اخــر، بمعنى من  من مكان 

الــمــكــان الــــذي يــوجــد بــه الــشــعــر الــى 
الــمــكــان الــمــتــصــلــع، ومــــن الـــضـــروري 
معرفة ان البصيلة المنقولة ال يظهر 
فعند  جــديــدة،  اخــرى  بصيلة  مكانها 
ــة نــكــون مــلــتــزمــيــن ومــحــدديــن  ــزراعـ الـ
بـــعـــدد الــشــعــر فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــراد 

الزراعة فيها. 
الــطــبــيــب من  مــهــارة  هــنــا يتطلب 
الزراعة حتى  أجل االتزان في عملية 
ــرأس كــلــهــا مــغــطــاة بــالــشــعــر  ــ تـــكـــون الــ
بــالــتــســاوي، وفـــي نــفــس الــوقــت هناك 
اشخاص قد يحتاجون إلى الدمج في 
التساقط  وعــالج  الزراعة  بين  العالج 

إلعطاء أفضل النتائج.
ــيـــب شــــــرح الــخــطــة  ــبـ ــى الـــطـ ــلــ وعــ
بــالــكــامــل بــحــســب الــحــالــة الــصــحــيــة 
وبحسب  استجابته  ومــدى  للمريض 

ميزانية المريض.

الدكتورة سهير آل سعد لـ الخليج الطبي:
 االستئصال بالمنظار الحل األمثل لعالج حصوات المرارة

دور اإلسعافات األولية
 واإلنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة 

أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي 

الدكتورة رنا العمادي: 
الزراعة ليست العالج الصحيح لتساقط الشعر وال تعالجه

تساقط الشعر هو الفقدان الكلي أو الجزئي للشعر، أحيانا يكون هذا 
المختص  الطبيب  مساعدة  إلى  نحتاج  أخــرى  وأحيانا  طبيعيا  التساقط 
الطبيب  يحدده  ما  وهــذا  الشعر  لزراعة  للتدخل  او  التساقط  لنوقف  اما 

من الحالة الصحية. في الحوار التالي مع الدكتورة رنا العمادي استشاري 
طب العائلة والطب التجميلي غير الجراحي سنتعرف على اسباب تساقط 

الشعر وطرق عالجه المختلفة. ما هي أسباب تساقط الشعر؟

تسبب  الــتــي  الــمــرارة  حــصــوات  مــن  الكثيرون  يعانى 
ــاًدا ومــفــاجــًئــا فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي األيـــمـــن من  ــ ألـــًمـــا حـ
الطبيب  الــى  الذهاب  إلــى سرعة  بهم  يــؤدي  ما  البطن، 
الطبي  الخليج  حـــاور  لــذا  اآلالم،  تــكــررت  إذا  خصوصا 
العامة  الــجــراحــة  اســتــشــاري  ســعــد  أل  الــدكــتــورة سهير 
والمناظير بمستشفى السالم التخصصي لنتعرف على 

حصى المرارة واعراضها وخيارات العالج المتاحة.
أين تقع المرارة؟ وما وظيفتها؟

الـــمـــرارة عــبــارة عــن عــضــو كــمــثــري الــشــكــل ويــقــع في 
تخزين  ووظيفتها  الكبد  تحت  األيــمــن  العلوي  الــجــزء 
الحاجة  لحين  الكبد  يصنعها  الــتــي  الــصــفــراء  الــمــادة 
إلــيــهــا فـــي هــضــم الـــدهـــون. يــصــنــع الــكــبــد مـــن 3 إلـــى 5 
تخزينها  ويتم  يــوم  كل  الصفراوية  العصارة  من  أكــواب 

في المرارة.
تــرســل الــمــرارة الــصــفــراء إلــى األمــعــاء الدقيقة من 
خالل القنوات للمساعدة في الهضم وعند ذلك تنقبض 
المرارة إلخراج مخزونها إلى القناة الصفراوية الرئيسية 
وهناك تتحد مع القناة الخارجة من البنكرياس ومنها 

تصب في االثني عشر.
ما هي أعراض حصى المرارة؟ 

أهم أعراضها هو المغص في الجزء العلوي األيمن 
األيمن  الكتف  فــي  المريض  بــه  يشعر  وقــد  البطن  مــن 
ويكون له عالقة بتناول الدهون حتى ولو بكمية قليلة 
الوجبة  المغص عــادة بعد 2-4 ساعات من  جــدا. ويبدأ 
بعده  أو  الــطــعــام  أثــنــاء  تــبــدأ  الــتــي  الــمــعــدة  آالم  بعكس 
بقليل. وقد يصاحب المغص ترجيع ومع تطور المرض 
ألـــم مستمر ويــؤخــذ المريض  إلـــى  يــتــحــول مــن مــغــص 
للطوارئ من شدة األلم وقد يصاحبه صفراء وتغير في 

لون البول والجلد والخروج. 
هل يجب عالج المرارة إذا لم يكن هناك أعراض؟ 

هناك  تكن  لم  إذا  استئصال  إلــى  الــمــرارة  تحتاج  ال 
أعراض إال عند األطفال فيلزم استئصالها متى شخصت 
وكذلك عند مرضى األنيميا المنجلية ومرضى السكر 

وأصحاب المناعة القليلة.
كــيــف تــشــخــص حـــــاالت حــصــى الــــمــــرارة والــمــغــص 

وااللتهاب؟
وسيلة  أفضل  الصوتية  فــوق  الموجات  اشعة  تعتبر 

لتشخيص حصى المرارة ووجود التهاب مزمن.
الكبد  لــوظــائــف  الـــدم  إلــى فحص  الــمــريــض  يحتاج 
يحتاج  وقد  الصفراء.  من  يشتكي  كان  إذا  والبنكرياس 
الصفراوية  والقنوات  للكبد  المغناطيسية  األشعة  إلى 
وجود  عدم  من  الحاالت  بعض  في  للتأكد  والبنكرياس 
حـــصـــوات فـــي الــقــنــوات الــصــفــراويــة الــرئــيــســيــة مسببة 

انسدادا أو التهابا في البنكرياس. 
في حال وجود حصى في القنوات الصفراوية يحتاج 
عملية  قبل  الصفراوية  القنوات  منظار  إلــى  المريض 

استئصال المرارة لتنظيف القنوات من الحصى.
ما هي خيارات العالج المتاحة؟

واالستئصال  الــمــرارة  استئصال  هــو  الوحيد  الحل 
عــادة يكون بالمنظار ونــادرا في حــاالت وظــروف خاصة 

بفتح البطن في الجزء العلوي األيمن من البطن. 
متى نضطر الى تحويل العملية من منظار إلى فتح 

بطن؟ 
نسبة التحويل تبلغ 5.7% من عمليات المنظار إلى 
المرارة  كانت  إذا  أعلى  الى نسبة  ترتفع  وقد  فتح بطن 
مــلــتــهــبــة أو مــريــض عــمــل عــمــلــيــات ســابــقــة فـــي البطن 
)بسبب وجود التصاقات( أو في مريض فوق الخمسين 

من العمر وفي الرجال التحويل أكثر أيضا.
المضاعفات بعد العملية تكون بسيطة جدا أو غير 

موجودة بعكس عمليات فتح البطن.
الطبيعي بعد 6-4  العودة لأكل  المريض  يستطيع 
العمل بعد أسبوع من  إلى  والعودة  العملية  ساعات من 
العملية ولكن ال يسمح له بحمل أشياء ثقيلة لفترة قد 

تصل إلى 3 شهور.

االنعاش القلبي الرئوي هو أحد األساليب المنقذة للحياة 
المصاب من دون إسعاف تقلل من فرص  كل دقيقة تمر على 
فان  لــذا  الحياة،  قيد  على  البقاء  أو  النجاة  في  المصاب  هــذا 

الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.
في المقال التالي يشرح فني طب الطوارئ محمد الشارقي 
ــدرب بــرامــج دعـــم الــحــيــاة أهــمــيــة الــوعــي بعملية اإلنــعــاش  ومــ
الــقــلــبــي الـــرئـــوي، وكــيــفــيــة الــتــصــرف فــي حـــال تــعــرض شخص 
مع  للتواصل  والسرعة  مفاجئة،  قلبية  لسكتة  منك  بالقرب 

الجهات الصحية.
مؤكدا أنه أصبح هناك مطالب بتوفير سيارات اإلسعاف في 
المراكز الصحية، وتفعيل المراكز الصحية على مدار الساعة، 
كحلول لسرعة إنقاذ المريض، بين هذا المطلب واإلحصائيات 
الوفيات في مملكة  المفتوحة لوزارة الصحة، تبين أن غالبية 
والتي  الــوعــائــيــة،  القلبية  األمــــراض  نتيجة  تــحــدث  البحرين 
استهدفت جميع الفئات العمرية، هذه االحصائيات والحاالت 

التي ال تنقطع منذ سنين.
ســقــط الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى أرضـــيـــة الــمــالعــب وفــي 
استجابة  دون  مــن  الــعــبــادة  دور  وحــتــى  والــمــجــمــعــات  الـــنـــوادي 
إسعافيه صحيحة لهم، مكتفين باالتصال بخدمات اإلسعاف 
والــــذي ال يــكــون كــافــيــا. وهــنــا نــســتــعــرض جــمــلــة مــن األســئــلــة 
ــًا فــي المراكز  والــتــوضــيــحــات، هــل تــوافــر ســيــارة اإلســعــاف دوريــ

الصحية سوف يحقق االستجابة السريعة؟
رغم هذا السؤال المتداول، فإن خدمات اإلسعاف في مملكة 
البحرين موجودة على مدار الساعة في مراكز الدفاع المدني 
ويستجيبون  الصحية،  المراكز  من  انتشارًا  أكثر  تكون  والتي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  مــبــاشــر  بشكل  الــبــالغــات  لجميع 
بخبرات  نستعين  ولو  الكبرى،  الحكومية  المستشفيات  وبقية 
قد  االستجابة  وقــت  فــإن  العالم،  في  اإلسعاف  أفضل خدمات 

يصل من العشر إلى الخمسة وعشرون دقيقة على األقل.
الــســاعــة لتكون  ــدار  الــمــراكــز الصحية عــلــى مـ افــتــتــاح  امـــا 
كــالــنــوبــات القلبية  الــحــرجــة  الــطــارئــة  لــلــحــاالت  اســتــجــابــتــهــم 
الممارسة  نــطــاق  كــون  الــغــايــة  يحقق  فلن  القلبية  والسكتات 
للرعاية الصحية األولية هو كرعاية عاجلة للحاالت العاجلة 

وغير المهددة للحياة وعيادات لطب العائلة. 
بسكتات  المصابين  المرضى  نقل  عند  الشارقي  وأضــاف 
قلبية إلى المراكز الصحية بواسطة األفراد قد يؤخر العملية 
الرعاية  تقديم  دون  ويــحــول  دقــائــق،   10 مــن  ألكــثــر  االنعاشية 

الطبية الطارئة المتقدمة. 
الـــــــ10 دقـــائـــق الــذهــبــيــة هــــذه يــجــب أن ُتــســتــغــل مـــن قبل 
المجتمع، أي ان المسعف األولي يستطيع االستجابة بمهارات 

اإلسعافات األولية واالتصال بخدمات اإلسعاف. 
بحسب مجلس االتصال الدولي لإلنعاش، واخر التحديثات 
حلقات،   6 مــن  المكونة  القلبية  للسكتة  النجاة  سلسلة  فــإن 
أو  األولــي  المسعف  بيد  تكون  ثــالث خطوات  بــأول  تبدأ  والتي 
المفاجئة  القلبية  السكتة  تشخيص  وهي  األول،  المستجيب 

القلبي  باإلنعاش  القيام  وثانيًا  اإلسعاف،  بخدمات  واالتصال 
المبكر  القلبي  الــرجــفــان  إزالـــة  وثــالــثــًا  عالية،  بــجــودة  الــرئــوي 

باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي. 
ولو ترى أن تجربة دول مجلس التعاون كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــي ســـن الــقــوانــيــن 
الحديثة لوضع جهاز إزالة الرجفان في دور العبادة والمجمعات 
الحكومية لقى استجابة  المرافق  والمالعب واألندية وجميع 
والـــذي أسهم في  األرواح  إنــقــاذ  فــي  المجتمع  واســعــة مــن قبل 

تقليل حاالت الوفيات. 
قد  الــنــجــاة  نسبة  فـــإن  األمــريــكــيــة  الــقــلــب  بحسب جمعية 
تصل إلى 90% إذا تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي في 

الدقائق األولى من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. 
نحتاج أن يكون الجميع مشاركا في إنقاذ األرواح عبر توفير 
العامة  واألمــاكــن  المالعب  فــي  القلبي  الرجفان  إزالـــة  أجــهــزة 
والمرافق الحكومية، ودعم التدريب والتنوير اإلسعافي لجميع 

فئات المجتمع.

محمد الشارقي
فني طب طوارى

وسط مشاغل الحياة التي تحيط بنا توقفت عند خبر 
سعيد قرأته وكان له أثر طيب في نفسي واحببت ان اشاركه 
نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  الــمــدى  دراســـة طويلة  عــن  معكم، 
في  تقريبا،  عاما  ثمانين  لمدة  هــارفــارد  جامعة  بها  قامت 
محاولة إليجاد العامل األكثر تأثيرا لحصول اإلنسان على 

حياة سعيدة وبصحة جيدة.
ومن هنا أجريت الدراسة على مجموعة من األشخاص 

من سن المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. 
وتـــفـــاجـــأ الــعــلــمــاء عــنــدمــا انـــتـــهـــوا إلــــى أبـــــرز الــعــوامــل 
العقلية  والصحة  البدنية  الصحة  وقــوة  التساق  الحاسمة 
وطول العمر. فعلى عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس، 
لـــم يــكــن الــعــامــل األبـــــرز هـــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــمــهــنــي أو 
للحصول  صحي  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  البطوالت 

على عمر مديد وصحة جيدة.
تأثيرًا في مستوى حياة  واألكثر  األهــم  العامل  كان  بل 

ع الشخص بعالقات سعيدة في حياته. الشخص هو تمُتّ
رضــا  أكــثــر  كــانــوا  الــذيــن  األشـــخـــاص  أن  بشكل مبسط 
نفسيًا  صحة،  األكثر  هم  الخمسين  سن  في  عالقاتهم  في 
وجسديًا، في سن الثمانين. وحسب الدراسة في األيام التي 
بعضهم،  برفقة  أطــول  وقــًتــا  األشــخــاص  هــؤالء  فيها  قضى 
زاد الوقت الذي يقضيه الشخص  كانوا أكثر سعادة. فكلما 
معظم  ومثل  العامة.  وصحته  سعادته  زادت  يحب،  من  مع 
الدراسة  تلك  في  المشاركون  عانى  السن،  في  المتقدمين 
بحسب  الشيخوخة،  بسبب  الصحية  المشاكل  بعض  مــن 
اتضح  ذلـــك،  ومـــع  األمــريــكــيــة   Wall Street Journal مجلة 
أن األشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي عــالقــات أكــثــر راحـــة كــانــوا 
مع  المتزامنة  الــمــزاج  تقلبات  مــن  مــا  حــد  إلــى  محصنين 
المرض واأللم، ولم تقل سعادتهم كثيرا في ايام معاناتهم.

لها  الجيدة  والعالقات  السعيدة  الزيجات  أن  يعني  ما 
تؤكد  دراســـات  آخــر هناك  وعلى جانب  أيــضــًا.  وقــائــي  تأثير 
جهاز  وضــعــف  لــألــم،  أكــبــر  بحساسية  مرتبطة  الــوحــدة  أن 

المناعة، وتراجع وظائف المخ، وقلة جودة النوم.
ايــامــك وتبني  الــقــارئ وأنــت تعيش  تــدرك عــزيــزي  فهل 
عالقتك مع زمالئك في العمل واقربائك أنها سبب سعادتك 
والمودة  بالمحبة  المليئة  العالقات  إن  الجيدة.  وصحتك 

تجعلنا أكثر صحة وسعادة.

حياة سعيدة وصحة جيدة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة ربيعة سليم 

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  البحرين  يسر مستشفى 
الــدكــتــورة ربــيــعــة ســلــيــم اســتــشــاريــة الــمــســالــك الــبــولــيــة إلــى 
من  تدريبية  بخبرة  ربيعة  الدكتورة  تتمتع  الطبي.  طاقمه 
االعضاء  وزراعـــة  البولية  المسالك  لجراحة  السند  معهد 
)siut( باكستان، ولديها خبرة واسعة في عالج حصوات وأورام 

المسالك البولية السفلية وزراعة الكلى. 
للمواعيد اتصل: 17812222
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لــــكــــي نـــــعـــــرف األســـــــبـــــــاب عــلــيــنــا 
خالل  مــن  المرضي  التاريخ  بمعرفة 
ــم عــمــل  ــ فــــحــــص الــــمــــريــــض ومـــــــن ثــ
تكوين  لنستطيع  الفحوصات  بعض 
نضع  وبعدها  الصحيح،  التشخيص 

الخطة العالجية االنسب للشخص.
كـــل شــخــص تــخــتــلــف حــالــتــه عن 
ــر وكـــذلـــك يــخــتــلــف الـــعـــالج من  ــ اآلخـ
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج.
ــنــــد تـــحـــديـــد االســـــبـــــاب نــهــتــم  وعــ
بــمــعــرفــة الــتــاريــخ الــمــرضــي والــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــعـــالج الــمــوصــوف الــذي 
ــد يـــكـــون  ــ ــريــــض قـ ــمــ ــلـــيـــه الــ يـــــــــداوم عـ
ــبـــاب تــســاقــط الــشــعــر، حتى  ــد أسـ أحــ
ان كـــانـــت مــكــمــالت غـــذائـــيـــة. وأيــضــا 
إذا  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
تسبب  قد  بصورة خاطئة  استخدمت 

تساقطا للشعر، وهناك أيضا العامل 
وأيضا  الصلع،  يسبب  الــذي  الــوراثــي 
األمــــــراض الـــوراثـــيـــة الــتــي تــكــون لها 
عــالقــة بــتــســاقــط الــشــعــر والــضــغــوط 

النفسية والحياتية. 
ــدأ بـــفـــحـــص الـــشـــعـــر،  ــبــ بـــعـــدهـــا نــ
وهـــنـــاك عــــدة طــــرق لــفــحــص الــشــعــر 
ما  وهـــو   )pull test(الــــــــ فــحــص  مــنــهــا 
يــســمــى فــحــص الــســحــب عـــن طــريــق 
سحب  وعند  الشعر  مــن  كمية  سحب 
ظــهــرت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ كـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــب 
النتيجة ايجابية نبدأ بوضع الخطة 

العالجية المناسبة.
هــنــاك بــعــض االشــخــاص يظنون 
ولكنهم  تــســاقــط،  مشكلة  لــديــهــم  ان 
ــتـــوى الــطــبــيــعــي  ــسـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الـ
إلــى 120   80 عــادة من  ويكون  اليومي 

شعرة في اليوم.

والفحص اآلخــر هو فحص فروة 
الرأس ويكون عن طريق جهاز يسمى 
)تــريــكــوســكــوبــي( وهـــو مــنــظــار خــاص 
بالشعر  المختص  والطبيب  للشعر، 
يعرف نتائج قراءة منظار الشعر، ألن 
داللة  لها  تكون  فيه  تظهر  كل عالمة 

على مرض معين.
ــات  ــحـــوصـ ــفـ مـــــع طــــلــــب بــــعــــض الـ
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ الـــمـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فيتامين   – )الــحــديــد  مثل  بالتغذية 
ب – د – مجموعة فيتامينات شاملة(، 
ــــن ســـالمـــة  ــم اجـــــرؤهـــــا لـــلـــتـــأكـــد مـ ــتـ يـ
وتحاليل  الناحية،  هذه  من  المريض 

الهرمونات والغدة الدرقية.
ما الفرق بين التساقط والتصلع؟ 

وكيف يكون العالج؟
ــتــــســــاقــــط  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــاك فـــــــــرق بـ ــ ــنــ ــ هــ
بينهما،  نــفــرق  ان  وعــلــيــنــا  والــتــصــلــع 

نمو  هـــي  لــلــشــعــرة  حــيــاة  دورة  هــنــاك 
تكون  فعندما  تساقط؛  ثم  واستقرار 
يــحــدث  قــصــيــرة  الـــشـــعـــرة  حـــيـــاة  دورة 
يعالج  ــات  االوقـ اغلب  وفــي  التساقط 
ويرجع إلى حالته الطبيعية ويفضل 
عـــالجـــه حـــتـــى يـــقـــف الـــتـــســـاقـــط وال 
تدمر  فالبصيلة  التصلع  امـــا  يــزيــد، 
انتاج  على  الــقــدرة  لديها  يصبح  وال 
شعر، فعند ضمورها ال يمكن رجوعها 

مرة أخرى. 
الــزراعــة  ان  يظنون  الــنــاس  بعض 
ــــالج لــلــتــســاقــط وهــــــذا الـــكـــالم  هــــي عـ
العالج  ليست  الــزراعــة  صحيح؛  غير 

الصحيح للتساقط وال تعالجه. 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــالج الــتــســاقــط 
نعالج مشكلة التساقط من أساسها. 

من جانب الزراعة ننقل البصيلة 
الى مكان اخــر، بمعنى من  من مكان 

الــمــكــان الــــذي يــوجــد بــه الــشــعــر الــى 
الــمــكــان الــمــتــصــلــع، ومــــن الـــضـــروري 
معرفة ان البصيلة المنقولة ال يظهر 
فعند  جــديــدة،  اخــرى  بصيلة  مكانها 
ــة نــكــون مــلــتــزمــيــن ومــحــدديــن  ــزراعـ الـ
بـــعـــدد الــشــعــر فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــراد 

الزراعة فيها. 
الــطــبــيــب من  مــهــارة  هــنــا يتطلب 
الزراعة حتى  أجل االتزان في عملية 
ــرأس كــلــهــا مــغــطــاة بــالــشــعــر  ــ تـــكـــون الــ
بــالــتــســاوي، وفـــي نــفــس الــوقــت هناك 
اشخاص قد يحتاجون إلى الدمج في 
التساقط  وعــالج  الزراعة  بين  العالج 

إلعطاء أفضل النتائج.
ــيـــب شــــــرح الــخــطــة  ــبـ ــى الـــطـ ــلــ وعــ
بــالــكــامــل بــحــســب الــحــالــة الــصــحــيــة 
وبحسب  استجابته  ومــدى  للمريض 

ميزانية المريض.

الدكتورة سهير آل سعد لـ الخليج الطبي:
 االستئصال بالمنظار الحل األمثل لعالج حصوات المرارة

دور اإلسعافات األولية
 واإلنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة 

أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي 

الدكتورة رنا العمادي: 
الزراعة ليست العالج الصحيح لتساقط الشعر وال تعالجه

تساقط الشعر هو الفقدان الكلي أو الجزئي للشعر، أحيانا يكون هذا 
المختص  الطبيب  مساعدة  إلى  نحتاج  أخــرى  وأحيانا  طبيعيا  التساقط 
الطبيب  يحدده  ما  وهــذا  الشعر  لزراعة  للتدخل  او  التساقط  لنوقف  اما 

من الحالة الصحية. في الحوار التالي مع الدكتورة رنا العمادي استشاري 
طب العائلة والطب التجميلي غير الجراحي سنتعرف على اسباب تساقط 

الشعر وطرق عالجه المختلفة. ما هي أسباب تساقط الشعر؟

تسبب  الــتــي  الــمــرارة  حــصــوات  مــن  الكثيرون  يعانى 
ــاًدا ومــفــاجــًئــا فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي األيـــمـــن من  ــ ألـــًمـــا حـ
الطبيب  الــى  الذهاب  إلــى سرعة  بهم  يــؤدي  ما  البطن، 
الطبي  الخليج  حـــاور  لــذا  اآلالم،  تــكــررت  إذا  خصوصا 
العامة  الــجــراحــة  اســتــشــاري  ســعــد  أل  الــدكــتــورة سهير 
والمناظير بمستشفى السالم التخصصي لنتعرف على 

حصى المرارة واعراضها وخيارات العالج المتاحة.
أين تقع المرارة؟ وما وظيفتها؟

الـــمـــرارة عــبــارة عــن عــضــو كــمــثــري الــشــكــل ويــقــع في 
تخزين  ووظيفتها  الكبد  تحت  األيــمــن  العلوي  الــجــزء 
الحاجة  لحين  الكبد  يصنعها  الــتــي  الــصــفــراء  الــمــادة 
إلــيــهــا فـــي هــضــم الـــدهـــون. يــصــنــع الــكــبــد مـــن 3 إلـــى 5 
تخزينها  ويتم  يــوم  كل  الصفراوية  العصارة  من  أكــواب 

في المرارة.
تــرســل الــمــرارة الــصــفــراء إلــى األمــعــاء الدقيقة من 
خالل القنوات للمساعدة في الهضم وعند ذلك تنقبض 
المرارة إلخراج مخزونها إلى القناة الصفراوية الرئيسية 
وهناك تتحد مع القناة الخارجة من البنكرياس ومنها 

تصب في االثني عشر.
ما هي أعراض حصى المرارة؟ 

أهم أعراضها هو المغص في الجزء العلوي األيمن 
األيمن  الكتف  فــي  المريض  بــه  يشعر  وقــد  البطن  مــن 
ويكون له عالقة بتناول الدهون حتى ولو بكمية قليلة 
الوجبة  المغص عــادة بعد 2-4 ساعات من  جــدا. ويبدأ 
بعده  أو  الــطــعــام  أثــنــاء  تــبــدأ  الــتــي  الــمــعــدة  آالم  بعكس 
بقليل. وقد يصاحب المغص ترجيع ومع تطور المرض 
ألـــم مستمر ويــؤخــذ المريض  إلـــى  يــتــحــول مــن مــغــص 
للطوارئ من شدة األلم وقد يصاحبه صفراء وتغير في 

لون البول والجلد والخروج. 
هل يجب عالج المرارة إذا لم يكن هناك أعراض؟ 

هناك  تكن  لم  إذا  استئصال  إلــى  الــمــرارة  تحتاج  ال 
أعراض إال عند األطفال فيلزم استئصالها متى شخصت 
وكذلك عند مرضى األنيميا المنجلية ومرضى السكر 

وأصحاب المناعة القليلة.
كــيــف تــشــخــص حـــــاالت حــصــى الــــمــــرارة والــمــغــص 

وااللتهاب؟
وسيلة  أفضل  الصوتية  فــوق  الموجات  اشعة  تعتبر 

لتشخيص حصى المرارة ووجود التهاب مزمن.
الكبد  لــوظــائــف  الـــدم  إلــى فحص  الــمــريــض  يحتاج 
يحتاج  وقد  الصفراء.  من  يشتكي  كان  إذا  والبنكرياس 
الصفراوية  والقنوات  للكبد  المغناطيسية  األشعة  إلى 
وجود  عدم  من  الحاالت  بعض  في  للتأكد  والبنكرياس 
حـــصـــوات فـــي الــقــنــوات الــصــفــراويــة الــرئــيــســيــة مسببة 

انسدادا أو التهابا في البنكرياس. 
في حال وجود حصى في القنوات الصفراوية يحتاج 
عملية  قبل  الصفراوية  القنوات  منظار  إلــى  المريض 

استئصال المرارة لتنظيف القنوات من الحصى.
ما هي خيارات العالج المتاحة؟

واالستئصال  الــمــرارة  استئصال  هــو  الوحيد  الحل 
عــادة يكون بالمنظار ونــادرا في حــاالت وظــروف خاصة 

بفتح البطن في الجزء العلوي األيمن من البطن. 
متى نضطر الى تحويل العملية من منظار إلى فتح 

بطن؟ 
نسبة التحويل تبلغ 5.7% من عمليات المنظار إلى 
المرارة  كانت  إذا  أعلى  الى نسبة  ترتفع  وقد  فتح بطن 
مــلــتــهــبــة أو مــريــض عــمــل عــمــلــيــات ســابــقــة فـــي البطن 
)بسبب وجود التصاقات( أو في مريض فوق الخمسين 

من العمر وفي الرجال التحويل أكثر أيضا.
المضاعفات بعد العملية تكون بسيطة جدا أو غير 

موجودة بعكس عمليات فتح البطن.
الطبيعي بعد 6-4  العودة لأكل  المريض  يستطيع 
العمل بعد أسبوع من  إلى  والعودة  العملية  ساعات من 
العملية ولكن ال يسمح له بحمل أشياء ثقيلة لفترة قد 

تصل إلى 3 شهور.

االنعاش القلبي الرئوي هو أحد األساليب المنقذة للحياة 
المصاب من دون إسعاف تقلل من فرص  كل دقيقة تمر على 
فان  لــذا  الحياة،  قيد  على  البقاء  أو  النجاة  في  المصاب  هــذا 

الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.
في المقال التالي يشرح فني طب الطوارئ محمد الشارقي 
ــدرب بــرامــج دعـــم الــحــيــاة أهــمــيــة الــوعــي بعملية اإلنــعــاش  ومــ
الــقــلــبــي الـــرئـــوي، وكــيــفــيــة الــتــصــرف فــي حـــال تــعــرض شخص 
مع  للتواصل  والسرعة  مفاجئة،  قلبية  لسكتة  منك  بالقرب 

الجهات الصحية.
مؤكدا أنه أصبح هناك مطالب بتوفير سيارات اإلسعاف في 
المراكز الصحية، وتفعيل المراكز الصحية على مدار الساعة، 
كحلول لسرعة إنقاذ المريض، بين هذا المطلب واإلحصائيات 
الوفيات في مملكة  المفتوحة لوزارة الصحة، تبين أن غالبية 
والتي  الــوعــائــيــة،  القلبية  األمــــراض  نتيجة  تــحــدث  البحرين 
استهدفت جميع الفئات العمرية، هذه االحصائيات والحاالت 

التي ال تنقطع منذ سنين.
ســقــط الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى أرضـــيـــة الــمــالعــب وفــي 
استجابة  دون  مــن  الــعــبــادة  دور  وحــتــى  والــمــجــمــعــات  الـــنـــوادي 
إسعافيه صحيحة لهم، مكتفين باالتصال بخدمات اإلسعاف 
والــــذي ال يــكــون كــافــيــا. وهــنــا نــســتــعــرض جــمــلــة مــن األســئــلــة 
ــًا فــي المراكز  والــتــوضــيــحــات، هــل تــوافــر ســيــارة اإلســعــاف دوريــ

الصحية سوف يحقق االستجابة السريعة؟
رغم هذا السؤال المتداول، فإن خدمات اإلسعاف في مملكة 
البحرين موجودة على مدار الساعة في مراكز الدفاع المدني 
ويستجيبون  الصحية،  المراكز  من  انتشارًا  أكثر  تكون  والتي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  مــبــاشــر  بشكل  الــبــالغــات  لجميع 
بخبرات  نستعين  ولو  الكبرى،  الحكومية  المستشفيات  وبقية 
قد  االستجابة  وقــت  فــإن  العالم،  في  اإلسعاف  أفضل خدمات 

يصل من العشر إلى الخمسة وعشرون دقيقة على األقل.
الــســاعــة لتكون  ــدار  الــمــراكــز الصحية عــلــى مـ افــتــتــاح  امـــا 
كــالــنــوبــات القلبية  الــحــرجــة  الــطــارئــة  لــلــحــاالت  اســتــجــابــتــهــم 
الممارسة  نــطــاق  كــون  الــغــايــة  يحقق  فلن  القلبية  والسكتات 
للرعاية الصحية األولية هو كرعاية عاجلة للحاالت العاجلة 

وغير المهددة للحياة وعيادات لطب العائلة. 
بسكتات  المصابين  المرضى  نقل  عند  الشارقي  وأضــاف 
قلبية إلى المراكز الصحية بواسطة األفراد قد يؤخر العملية 
الرعاية  تقديم  دون  ويــحــول  دقــائــق،   10 مــن  ألكــثــر  االنعاشية 

الطبية الطارئة المتقدمة. 
الـــــــ10 دقـــائـــق الــذهــبــيــة هــــذه يــجــب أن ُتــســتــغــل مـــن قبل 
المجتمع، أي ان المسعف األولي يستطيع االستجابة بمهارات 

اإلسعافات األولية واالتصال بخدمات اإلسعاف. 
بحسب مجلس االتصال الدولي لإلنعاش، واخر التحديثات 
حلقات،   6 مــن  المكونة  القلبية  للسكتة  النجاة  سلسلة  فــإن 
أو  األولــي  المسعف  بيد  تكون  ثــالث خطوات  بــأول  تبدأ  والتي 
المفاجئة  القلبية  السكتة  تشخيص  وهي  األول،  المستجيب 

القلبي  باإلنعاش  القيام  وثانيًا  اإلسعاف،  بخدمات  واالتصال 
المبكر  القلبي  الــرجــفــان  إزالـــة  وثــالــثــًا  عالية،  بــجــودة  الــرئــوي 

باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي. 
ولو ترى أن تجربة دول مجلس التعاون كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــي ســـن الــقــوانــيــن 
الحديثة لوضع جهاز إزالة الرجفان في دور العبادة والمجمعات 
الحكومية لقى استجابة  المرافق  والمالعب واألندية وجميع 
والـــذي أسهم في  األرواح  إنــقــاذ  فــي  المجتمع  واســعــة مــن قبل 

تقليل حاالت الوفيات. 
قد  الــنــجــاة  نسبة  فـــإن  األمــريــكــيــة  الــقــلــب  بحسب جمعية 
تصل إلى 90% إذا تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي في 

الدقائق األولى من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. 
نحتاج أن يكون الجميع مشاركا في إنقاذ األرواح عبر توفير 
العامة  واألمــاكــن  المالعب  فــي  القلبي  الرجفان  إزالـــة  أجــهــزة 
والمرافق الحكومية، ودعم التدريب والتنوير اإلسعافي لجميع 

فئات المجتمع.

محمد الشارقي
فني طب طوارى

العدد:  16377
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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

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/1322328
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322329
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16377/pdf/1-Supplime/16377.pdf?fixed4661
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وسط مشاغل الحياة التي تحيط بنا توقفت عند خبر 
سعيد قرأته وكان له أثر طيب في نفسي واحببت ان اشاركه 
نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  الــمــدى  دراســـة طويلة  عــن  معكم، 
في  تقريبا،  عاما  ثمانين  لمدة  هــارفــارد  جامعة  بها  قامت 
محاولة إليجاد العامل األكثر تأثيرا لحصول اإلنسان على 

حياة سعيدة وبصحة جيدة.
ومن هنا أجريت الدراسة على مجموعة من األشخاص 

من سن المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. 
وتـــفـــاجـــأ الــعــلــمــاء عــنــدمــا انـــتـــهـــوا إلــــى أبـــــرز الــعــوامــل 
العقلية  والصحة  البدنية  الصحة  وقــوة  التساق  الحاسمة 
وطول العمر. فعلى عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس، 
لـــم يــكــن الــعــامــل األبـــــرز هـــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــمــهــنــي أو 
للحصول  صحي  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  البطوالت 

على عمر مديد وصحة جيدة.
تأثيرًا في مستوى حياة  واألكثر  األهــم  العامل  كان  بل 

ع الشخص بعالقات سعيدة في حياته. الشخص هو تمُتّ
رضــا  أكــثــر  كــانــوا  الــذيــن  األشـــخـــاص  أن  بشكل مبسط 
نفسيًا  صحة،  األكثر  هم  الخمسين  سن  في  عالقاتهم  في 
وجسديًا، في سن الثمانين. وحسب الدراسة في األيام التي 
بعضهم،  برفقة  أطــول  وقــًتــا  األشــخــاص  هــؤالء  فيها  قضى 
زاد الوقت الذي يقضيه الشخص  كانوا أكثر سعادة. فكلما 
معظم  ومثل  العامة.  وصحته  سعادته  زادت  يحب،  من  مع 
الدراسة  تلك  في  المشاركون  عانى  السن،  في  المتقدمين 
بحسب  الشيخوخة،  بسبب  الصحية  المشاكل  بعض  مــن 
اتضح  ذلـــك،  ومـــع  األمــريــكــيــة   Wall Street Journal مجلة 
أن األشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي عــالقــات أكــثــر راحـــة كــانــوا 
مع  المتزامنة  الــمــزاج  تقلبات  مــن  مــا  حــد  إلــى  محصنين 
المرض واأللم، ولم تقل سعادتهم كثيرا في ايام معاناتهم.

لها  الجيدة  والعالقات  السعيدة  الزيجات  أن  يعني  ما 
تؤكد  دراســـات  آخــر هناك  وعلى جانب  أيــضــًا.  وقــائــي  تأثير 
جهاز  وضــعــف  لــألــم،  أكــبــر  بحساسية  مرتبطة  الــوحــدة  أن 

المناعة، وتراجع وظائف المخ، وقلة جودة النوم.
ايــامــك وتبني  الــقــارئ وأنــت تعيش  تــدرك عــزيــزي  فهل 
عالقتك مع زمالئك في العمل واقربائك أنها سبب سعادتك 
والمودة  بالمحبة  المليئة  العالقات  إن  الجيدة.  وصحتك 

تجعلنا أكثر صحة وسعادة.

حياة سعيدة وصحة جيدة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة ربيعة سليم 

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  البحرين  يسر مستشفى 
الــدكــتــورة ربــيــعــة ســلــيــم اســتــشــاريــة الــمــســالــك الــبــولــيــة إلــى 
من  تدريبية  بخبرة  ربيعة  الدكتورة  تتمتع  الطبي.  طاقمه 
االعضاء  وزراعـــة  البولية  المسالك  لجراحة  السند  معهد 
)siut( باكستان، ولديها خبرة واسعة في عالج حصوات وأورام 

المسالك البولية السفلية وزراعة الكلى. 
للمواعيد اتصل: 17812222
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لــــكــــي نـــــعـــــرف األســـــــبـــــــاب عــلــيــنــا 
خالل  مــن  المرضي  التاريخ  بمعرفة 
ــم عــمــل  ــ فــــحــــص الــــمــــريــــض ومـــــــن ثــ
تكوين  لنستطيع  الفحوصات  بعض 
نضع  وبعدها  الصحيح،  التشخيص 

الخطة العالجية االنسب للشخص.
كـــل شــخــص تــخــتــلــف حــالــتــه عن 
ــر وكـــذلـــك يــخــتــلــف الـــعـــالج من  ــ اآلخـ
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج.
ــنــــد تـــحـــديـــد االســـــبـــــاب نــهــتــم  وعــ
بــمــعــرفــة الــتــاريــخ الــمــرضــي والــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــعـــالج الــمــوصــوف الــذي 
ــد يـــكـــون  ــ ــريــــض قـ ــمــ ــلـــيـــه الــ يـــــــــداوم عـ
ــبـــاب تــســاقــط الــشــعــر، حتى  ــد أسـ أحــ
ان كـــانـــت مــكــمــالت غـــذائـــيـــة. وأيــضــا 
إذا  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
تسبب  قد  بصورة خاطئة  استخدمت 

تساقطا للشعر، وهناك أيضا العامل 
وأيضا  الصلع،  يسبب  الــذي  الــوراثــي 
األمــــــراض الـــوراثـــيـــة الــتــي تــكــون لها 
عــالقــة بــتــســاقــط الــشــعــر والــضــغــوط 

النفسية والحياتية. 
ــدأ بـــفـــحـــص الـــشـــعـــر،  ــبــ بـــعـــدهـــا نــ
وهـــنـــاك عــــدة طــــرق لــفــحــص الــشــعــر 
ما  وهـــو   )pull test(الــــــــ فــحــص  مــنــهــا 
يــســمــى فــحــص الــســحــب عـــن طــريــق 
سحب  وعند  الشعر  مــن  كمية  سحب 
ظــهــرت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ كـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــب 
النتيجة ايجابية نبدأ بوضع الخطة 

العالجية المناسبة.
هــنــاك بــعــض االشــخــاص يظنون 
ولكنهم  تــســاقــط،  مشكلة  لــديــهــم  ان 
ــتـــوى الــطــبــيــعــي  ــسـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الـ
إلــى 120   80 عــادة من  ويكون  اليومي 

شعرة في اليوم.

والفحص اآلخــر هو فحص فروة 
الرأس ويكون عن طريق جهاز يسمى 
)تــريــكــوســكــوبــي( وهـــو مــنــظــار خــاص 
بالشعر  المختص  والطبيب  للشعر، 
يعرف نتائج قراءة منظار الشعر، ألن 
داللة  لها  تكون  فيه  تظهر  كل عالمة 

على مرض معين.
ــات  ــحـــوصـ ــفـ مـــــع طــــلــــب بــــعــــض الـ
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ الـــمـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فيتامين   – )الــحــديــد  مثل  بالتغذية 
ب – د – مجموعة فيتامينات شاملة(، 
ــــن ســـالمـــة  ــم اجـــــرؤهـــــا لـــلـــتـــأكـــد مـ ــتـ يـ
وتحاليل  الناحية،  هذه  من  المريض 

الهرمونات والغدة الدرقية.
ما الفرق بين التساقط والتصلع؟ 

وكيف يكون العالج؟
ــتــــســــاقــــط  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــاك فـــــــــرق بـ ــ ــنــ ــ هــ
بينهما،  نــفــرق  ان  وعــلــيــنــا  والــتــصــلــع 

نمو  هـــي  لــلــشــعــرة  حــيــاة  دورة  هــنــاك 
تكون  فعندما  تساقط؛  ثم  واستقرار 
يــحــدث  قــصــيــرة  الـــشـــعـــرة  حـــيـــاة  دورة 
يعالج  ــات  االوقـ اغلب  وفــي  التساقط 
ويرجع إلى حالته الطبيعية ويفضل 
عـــالجـــه حـــتـــى يـــقـــف الـــتـــســـاقـــط وال 
تدمر  فالبصيلة  التصلع  امـــا  يــزيــد، 
انتاج  على  الــقــدرة  لديها  يصبح  وال 
شعر، فعند ضمورها ال يمكن رجوعها 

مرة أخرى. 
الــزراعــة  ان  يظنون  الــنــاس  بعض 
ــــالج لــلــتــســاقــط وهــــــذا الـــكـــالم  هــــي عـ
العالج  ليست  الــزراعــة  صحيح؛  غير 

الصحيح للتساقط وال تعالجه. 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــالج الــتــســاقــط 
نعالج مشكلة التساقط من أساسها. 

من جانب الزراعة ننقل البصيلة 
الى مكان اخــر، بمعنى من  من مكان 

الــمــكــان الــــذي يــوجــد بــه الــشــعــر الــى 
الــمــكــان الــمــتــصــلــع، ومــــن الـــضـــروري 
معرفة ان البصيلة المنقولة ال يظهر 
فعند  جــديــدة،  اخــرى  بصيلة  مكانها 
ــة نــكــون مــلــتــزمــيــن ومــحــدديــن  ــزراعـ الـ
بـــعـــدد الــشــعــر فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــراد 

الزراعة فيها. 
الــطــبــيــب من  مــهــارة  هــنــا يتطلب 
الزراعة حتى  أجل االتزان في عملية 
ــرأس كــلــهــا مــغــطــاة بــالــشــعــر  ــ تـــكـــون الــ
بــالــتــســاوي، وفـــي نــفــس الــوقــت هناك 
اشخاص قد يحتاجون إلى الدمج في 
التساقط  وعــالج  الزراعة  بين  العالج 

إلعطاء أفضل النتائج.
ــيـــب شــــــرح الــخــطــة  ــبـ ــى الـــطـ ــلــ وعــ
بــالــكــامــل بــحــســب الــحــالــة الــصــحــيــة 
وبحسب  استجابته  ومــدى  للمريض 

ميزانية المريض.

الدكتورة سهير آل سعد لـ الخليج الطبي:
 االستئصال بالمنظار الحل األمثل لعالج حصوات المرارة

دور اإلسعافات األولية
 واإلنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة 

أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي 

الدكتورة رنا العمادي: 
الزراعة ليست العالج الصحيح لتساقط الشعر وال تعالجه

تساقط الشعر هو الفقدان الكلي أو الجزئي للشعر، أحيانا يكون هذا 
المختص  الطبيب  مساعدة  إلى  نحتاج  أخــرى  وأحيانا  طبيعيا  التساقط 
الطبيب  يحدده  ما  وهــذا  الشعر  لزراعة  للتدخل  او  التساقط  لنوقف  اما 

من الحالة الصحية. في الحوار التالي مع الدكتورة رنا العمادي استشاري 
طب العائلة والطب التجميلي غير الجراحي سنتعرف على اسباب تساقط 

الشعر وطرق عالجه المختلفة. ما هي أسباب تساقط الشعر؟

تسبب  الــتــي  الــمــرارة  حــصــوات  مــن  الكثيرون  يعانى 
ــاًدا ومــفــاجــًئــا فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي األيـــمـــن من  ــ ألـــًمـــا حـ
الطبيب  الــى  الذهاب  إلــى سرعة  بهم  يــؤدي  ما  البطن، 
الطبي  الخليج  حـــاور  لــذا  اآلالم،  تــكــررت  إذا  خصوصا 
العامة  الــجــراحــة  اســتــشــاري  ســعــد  أل  الــدكــتــورة سهير 
والمناظير بمستشفى السالم التخصصي لنتعرف على 

حصى المرارة واعراضها وخيارات العالج المتاحة.
أين تقع المرارة؟ وما وظيفتها؟

الـــمـــرارة عــبــارة عــن عــضــو كــمــثــري الــشــكــل ويــقــع في 
تخزين  ووظيفتها  الكبد  تحت  األيــمــن  العلوي  الــجــزء 
الحاجة  لحين  الكبد  يصنعها  الــتــي  الــصــفــراء  الــمــادة 
إلــيــهــا فـــي هــضــم الـــدهـــون. يــصــنــع الــكــبــد مـــن 3 إلـــى 5 
تخزينها  ويتم  يــوم  كل  الصفراوية  العصارة  من  أكــواب 

في المرارة.
تــرســل الــمــرارة الــصــفــراء إلــى األمــعــاء الدقيقة من 
خالل القنوات للمساعدة في الهضم وعند ذلك تنقبض 
المرارة إلخراج مخزونها إلى القناة الصفراوية الرئيسية 
وهناك تتحد مع القناة الخارجة من البنكرياس ومنها 

تصب في االثني عشر.
ما هي أعراض حصى المرارة؟ 

أهم أعراضها هو المغص في الجزء العلوي األيمن 
األيمن  الكتف  فــي  المريض  بــه  يشعر  وقــد  البطن  مــن 
ويكون له عالقة بتناول الدهون حتى ولو بكمية قليلة 
الوجبة  المغص عــادة بعد 2-4 ساعات من  جــدا. ويبدأ 
بعده  أو  الــطــعــام  أثــنــاء  تــبــدأ  الــتــي  الــمــعــدة  آالم  بعكس 
بقليل. وقد يصاحب المغص ترجيع ومع تطور المرض 
ألـــم مستمر ويــؤخــذ المريض  إلـــى  يــتــحــول مــن مــغــص 
للطوارئ من شدة األلم وقد يصاحبه صفراء وتغير في 

لون البول والجلد والخروج. 
هل يجب عالج المرارة إذا لم يكن هناك أعراض؟ 

هناك  تكن  لم  إذا  استئصال  إلــى  الــمــرارة  تحتاج  ال 
أعراض إال عند األطفال فيلزم استئصالها متى شخصت 
وكذلك عند مرضى األنيميا المنجلية ومرضى السكر 

وأصحاب المناعة القليلة.
كــيــف تــشــخــص حـــــاالت حــصــى الــــمــــرارة والــمــغــص 

وااللتهاب؟
وسيلة  أفضل  الصوتية  فــوق  الموجات  اشعة  تعتبر 

لتشخيص حصى المرارة ووجود التهاب مزمن.
الكبد  لــوظــائــف  الـــدم  إلــى فحص  الــمــريــض  يحتاج 
يحتاج  وقد  الصفراء.  من  يشتكي  كان  إذا  والبنكرياس 
الصفراوية  والقنوات  للكبد  المغناطيسية  األشعة  إلى 
وجود  عدم  من  الحاالت  بعض  في  للتأكد  والبنكرياس 
حـــصـــوات فـــي الــقــنــوات الــصــفــراويــة الــرئــيــســيــة مسببة 

انسدادا أو التهابا في البنكرياس. 
في حال وجود حصى في القنوات الصفراوية يحتاج 
عملية  قبل  الصفراوية  القنوات  منظار  إلــى  المريض 

استئصال المرارة لتنظيف القنوات من الحصى.
ما هي خيارات العالج المتاحة؟

واالستئصال  الــمــرارة  استئصال  هــو  الوحيد  الحل 
عــادة يكون بالمنظار ونــادرا في حــاالت وظــروف خاصة 

بفتح البطن في الجزء العلوي األيمن من البطن. 
متى نضطر الى تحويل العملية من منظار إلى فتح 

بطن؟ 
نسبة التحويل تبلغ 5.7% من عمليات المنظار إلى 
المرارة  كانت  إذا  أعلى  الى نسبة  ترتفع  وقد  فتح بطن 
مــلــتــهــبــة أو مــريــض عــمــل عــمــلــيــات ســابــقــة فـــي البطن 
)بسبب وجود التصاقات( أو في مريض فوق الخمسين 

من العمر وفي الرجال التحويل أكثر أيضا.
المضاعفات بعد العملية تكون بسيطة جدا أو غير 

موجودة بعكس عمليات فتح البطن.
الطبيعي بعد 6-4  العودة لأكل  المريض  يستطيع 
العمل بعد أسبوع من  إلى  والعودة  العملية  ساعات من 
العملية ولكن ال يسمح له بحمل أشياء ثقيلة لفترة قد 

تصل إلى 3 شهور.

االنعاش القلبي الرئوي هو أحد األساليب المنقذة للحياة 
المصاب من دون إسعاف تقلل من فرص  كل دقيقة تمر على 
فان  لــذا  الحياة،  قيد  على  البقاء  أو  النجاة  في  المصاب  هــذا 

الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.
في المقال التالي يشرح فني طب الطوارئ محمد الشارقي 
ــدرب بــرامــج دعـــم الــحــيــاة أهــمــيــة الــوعــي بعملية اإلنــعــاش  ومــ
الــقــلــبــي الـــرئـــوي، وكــيــفــيــة الــتــصــرف فــي حـــال تــعــرض شخص 
مع  للتواصل  والسرعة  مفاجئة،  قلبية  لسكتة  منك  بالقرب 

الجهات الصحية.
مؤكدا أنه أصبح هناك مطالب بتوفير سيارات اإلسعاف في 
المراكز الصحية، وتفعيل المراكز الصحية على مدار الساعة، 
كحلول لسرعة إنقاذ المريض، بين هذا المطلب واإلحصائيات 
الوفيات في مملكة  المفتوحة لوزارة الصحة، تبين أن غالبية 
والتي  الــوعــائــيــة،  القلبية  األمــــراض  نتيجة  تــحــدث  البحرين 
استهدفت جميع الفئات العمرية، هذه االحصائيات والحاالت 

التي ال تنقطع منذ سنين.
ســقــط الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى أرضـــيـــة الــمــالعــب وفــي 
استجابة  دون  مــن  الــعــبــادة  دور  وحــتــى  والــمــجــمــعــات  الـــنـــوادي 
إسعافيه صحيحة لهم، مكتفين باالتصال بخدمات اإلسعاف 
والــــذي ال يــكــون كــافــيــا. وهــنــا نــســتــعــرض جــمــلــة مــن األســئــلــة 
ــًا فــي المراكز  والــتــوضــيــحــات، هــل تــوافــر ســيــارة اإلســعــاف دوريــ

الصحية سوف يحقق االستجابة السريعة؟
رغم هذا السؤال المتداول، فإن خدمات اإلسعاف في مملكة 
البحرين موجودة على مدار الساعة في مراكز الدفاع المدني 
ويستجيبون  الصحية،  المراكز  من  انتشارًا  أكثر  تكون  والتي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  مــبــاشــر  بشكل  الــبــالغــات  لجميع 
بخبرات  نستعين  ولو  الكبرى،  الحكومية  المستشفيات  وبقية 
قد  االستجابة  وقــت  فــإن  العالم،  في  اإلسعاف  أفضل خدمات 

يصل من العشر إلى الخمسة وعشرون دقيقة على األقل.
الــســاعــة لتكون  ــدار  الــمــراكــز الصحية عــلــى مـ افــتــتــاح  امـــا 
كــالــنــوبــات القلبية  الــحــرجــة  الــطــارئــة  لــلــحــاالت  اســتــجــابــتــهــم 
الممارسة  نــطــاق  كــون  الــغــايــة  يحقق  فلن  القلبية  والسكتات 
للرعاية الصحية األولية هو كرعاية عاجلة للحاالت العاجلة 

وغير المهددة للحياة وعيادات لطب العائلة. 
بسكتات  المصابين  المرضى  نقل  عند  الشارقي  وأضــاف 
قلبية إلى المراكز الصحية بواسطة األفراد قد يؤخر العملية 
الرعاية  تقديم  دون  ويــحــول  دقــائــق،   10 مــن  ألكــثــر  االنعاشية 

الطبية الطارئة المتقدمة. 
الـــــــ10 دقـــائـــق الــذهــبــيــة هــــذه يــجــب أن ُتــســتــغــل مـــن قبل 
المجتمع، أي ان المسعف األولي يستطيع االستجابة بمهارات 

اإلسعافات األولية واالتصال بخدمات اإلسعاف. 
بحسب مجلس االتصال الدولي لإلنعاش، واخر التحديثات 
حلقات،   6 مــن  المكونة  القلبية  للسكتة  النجاة  سلسلة  فــإن 
أو  األولــي  المسعف  بيد  تكون  ثــالث خطوات  بــأول  تبدأ  والتي 
المفاجئة  القلبية  السكتة  تشخيص  وهي  األول،  المستجيب 

القلبي  باإلنعاش  القيام  وثانيًا  اإلسعاف،  بخدمات  واالتصال 
المبكر  القلبي  الــرجــفــان  إزالـــة  وثــالــثــًا  عالية،  بــجــودة  الــرئــوي 

باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي. 
ولو ترى أن تجربة دول مجلس التعاون كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــي ســـن الــقــوانــيــن 
الحديثة لوضع جهاز إزالة الرجفان في دور العبادة والمجمعات 
الحكومية لقى استجابة  المرافق  والمالعب واألندية وجميع 
والـــذي أسهم في  األرواح  إنــقــاذ  فــي  المجتمع  واســعــة مــن قبل 

تقليل حاالت الوفيات. 
قد  الــنــجــاة  نسبة  فـــإن  األمــريــكــيــة  الــقــلــب  بحسب جمعية 
تصل إلى 90% إذا تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي في 

الدقائق األولى من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. 
نحتاج أن يكون الجميع مشاركا في إنقاذ األرواح عبر توفير 
العامة  واألمــاكــن  المالعب  فــي  القلبي  الرجفان  إزالـــة  أجــهــزة 
والمرافق الحكومية، ودعم التدريب والتنوير اإلسعافي لجميع 

فئات المجتمع.

محمد الشارقي
فني طب طوارى

وسط مشاغل الحياة التي تحيط بنا توقفت عند خبر 
سعيد قرأته وكان له أثر طيب في نفسي واحببت ان اشاركه 
نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  الــمــدى  دراســـة طويلة  عــن  معكم، 
في  تقريبا،  عاما  ثمانين  لمدة  هــارفــارد  جامعة  بها  قامت 
محاولة إليجاد العامل األكثر تأثيرا لحصول اإلنسان على 

حياة سعيدة وبصحة جيدة.
ومن هنا أجريت الدراسة على مجموعة من األشخاص 

من سن المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. 
وتـــفـــاجـــأ الــعــلــمــاء عــنــدمــا انـــتـــهـــوا إلــــى أبـــــرز الــعــوامــل 
العقلية  والصحة  البدنية  الصحة  وقــوة  التساق  الحاسمة 
وطول العمر. فعلى عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس، 
لـــم يــكــن الــعــامــل األبـــــرز هـــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــمــهــنــي أو 
للحصول  صحي  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  البطوالت 

على عمر مديد وصحة جيدة.
تأثيرًا في مستوى حياة  واألكثر  األهــم  العامل  كان  بل 

ع الشخص بعالقات سعيدة في حياته. الشخص هو تمُتّ
رضــا  أكــثــر  كــانــوا  الــذيــن  األشـــخـــاص  أن  بشكل مبسط 
نفسيًا  صحة،  األكثر  هم  الخمسين  سن  في  عالقاتهم  في 
وجسديًا، في سن الثمانين. وحسب الدراسة في األيام التي 
بعضهم،  برفقة  أطــول  وقــًتــا  األشــخــاص  هــؤالء  فيها  قضى 
زاد الوقت الذي يقضيه الشخص  كانوا أكثر سعادة. فكلما 
معظم  ومثل  العامة.  وصحته  سعادته  زادت  يحب،  من  مع 
الدراسة  تلك  في  المشاركون  عانى  السن،  في  المتقدمين 
بحسب  الشيخوخة،  بسبب  الصحية  المشاكل  بعض  مــن 
اتضح  ذلـــك،  ومـــع  األمــريــكــيــة   Wall Street Journal مجلة 
أن األشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي عــالقــات أكــثــر راحـــة كــانــوا 
مع  المتزامنة  الــمــزاج  تقلبات  مــن  مــا  حــد  إلــى  محصنين 
المرض واأللم، ولم تقل سعادتهم كثيرا في ايام معاناتهم.

لها  الجيدة  والعالقات  السعيدة  الزيجات  أن  يعني  ما 
تؤكد  دراســـات  آخــر هناك  وعلى جانب  أيــضــًا.  وقــائــي  تأثير 
جهاز  وضــعــف  لــألــم،  أكــبــر  بحساسية  مرتبطة  الــوحــدة  أن 

المناعة، وتراجع وظائف المخ، وقلة جودة النوم.
ايــامــك وتبني  الــقــارئ وأنــت تعيش  تــدرك عــزيــزي  فهل 
عالقتك مع زمالئك في العمل واقربائك أنها سبب سعادتك 
والمودة  بالمحبة  المليئة  العالقات  إن  الجيدة.  وصحتك 

تجعلنا أكثر صحة وسعادة.

حياة سعيدة وصحة جيدة 

العدد )16377( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 2 رجب 1444هـ - 24 يناير 2023م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة ربيعة سليم 

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  البحرين  يسر مستشفى 
الــدكــتــورة ربــيــعــة ســلــيــم اســتــشــاريــة الــمــســالــك الــبــولــيــة إلــى 
من  تدريبية  بخبرة  ربيعة  الدكتورة  تتمتع  الطبي.  طاقمه 
االعضاء  وزراعـــة  البولية  المسالك  لجراحة  السند  معهد 
)siut( باكستان، ولديها خبرة واسعة في عالج حصوات وأورام 

المسالك البولية السفلية وزراعة الكلى. 
للمواعيد اتصل: 17812222
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لــــكــــي نـــــعـــــرف األســـــــبـــــــاب عــلــيــنــا 
خالل  مــن  المرضي  التاريخ  بمعرفة 
ــم عــمــل  ــ فــــحــــص الــــمــــريــــض ومـــــــن ثــ
تكوين  لنستطيع  الفحوصات  بعض 
نضع  وبعدها  الصحيح،  التشخيص 

الخطة العالجية االنسب للشخص.
كـــل شــخــص تــخــتــلــف حــالــتــه عن 
ــر وكـــذلـــك يــخــتــلــف الـــعـــالج من  ــ اآلخـ
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج.
ــنــــد تـــحـــديـــد االســـــبـــــاب نــهــتــم  وعــ
بــمــعــرفــة الــتــاريــخ الــمــرضــي والــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــعـــالج الــمــوصــوف الــذي 
ــد يـــكـــون  ــ ــريــــض قـ ــمــ ــلـــيـــه الــ يـــــــــداوم عـ
ــبـــاب تــســاقــط الــشــعــر، حتى  ــد أسـ أحــ
ان كـــانـــت مــكــمــالت غـــذائـــيـــة. وأيــضــا 
إذا  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
تسبب  قد  بصورة خاطئة  استخدمت 

تساقطا للشعر، وهناك أيضا العامل 
وأيضا  الصلع،  يسبب  الــذي  الــوراثــي 
األمــــــراض الـــوراثـــيـــة الــتــي تــكــون لها 
عــالقــة بــتــســاقــط الــشــعــر والــضــغــوط 

النفسية والحياتية. 
ــدأ بـــفـــحـــص الـــشـــعـــر،  ــبــ بـــعـــدهـــا نــ
وهـــنـــاك عــــدة طــــرق لــفــحــص الــشــعــر 
ما  وهـــو   )pull test(الــــــــ فــحــص  مــنــهــا 
يــســمــى فــحــص الــســحــب عـــن طــريــق 
سحب  وعند  الشعر  مــن  كمية  سحب 
ظــهــرت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ كـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــب 
النتيجة ايجابية نبدأ بوضع الخطة 

العالجية المناسبة.
هــنــاك بــعــض االشــخــاص يظنون 
ولكنهم  تــســاقــط،  مشكلة  لــديــهــم  ان 
ــتـــوى الــطــبــيــعــي  ــسـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الـ
إلــى 120   80 عــادة من  ويكون  اليومي 

شعرة في اليوم.

والفحص اآلخــر هو فحص فروة 
الرأس ويكون عن طريق جهاز يسمى 
)تــريــكــوســكــوبــي( وهـــو مــنــظــار خــاص 
بالشعر  المختص  والطبيب  للشعر، 
يعرف نتائج قراءة منظار الشعر، ألن 
داللة  لها  تكون  فيه  تظهر  كل عالمة 

على مرض معين.
ــات  ــحـــوصـ ــفـ مـــــع طــــلــــب بــــعــــض الـ
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ الـــمـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فيتامين   – )الــحــديــد  مثل  بالتغذية 
ب – د – مجموعة فيتامينات شاملة(، 
ــــن ســـالمـــة  ــم اجـــــرؤهـــــا لـــلـــتـــأكـــد مـ ــتـ يـ
وتحاليل  الناحية،  هذه  من  المريض 

الهرمونات والغدة الدرقية.
ما الفرق بين التساقط والتصلع؟ 

وكيف يكون العالج؟
ــتــــســــاقــــط  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــاك فـــــــــرق بـ ــ ــنــ ــ هــ
بينهما،  نــفــرق  ان  وعــلــيــنــا  والــتــصــلــع 

نمو  هـــي  لــلــشــعــرة  حــيــاة  دورة  هــنــاك 
تكون  فعندما  تساقط؛  ثم  واستقرار 
يــحــدث  قــصــيــرة  الـــشـــعـــرة  حـــيـــاة  دورة 
يعالج  ــات  االوقـ اغلب  وفــي  التساقط 
ويرجع إلى حالته الطبيعية ويفضل 
عـــالجـــه حـــتـــى يـــقـــف الـــتـــســـاقـــط وال 
تدمر  فالبصيلة  التصلع  امـــا  يــزيــد، 
انتاج  على  الــقــدرة  لديها  يصبح  وال 
شعر، فعند ضمورها ال يمكن رجوعها 

مرة أخرى. 
الــزراعــة  ان  يظنون  الــنــاس  بعض 
ــــالج لــلــتــســاقــط وهــــــذا الـــكـــالم  هــــي عـ
العالج  ليست  الــزراعــة  صحيح؛  غير 

الصحيح للتساقط وال تعالجه. 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــالج الــتــســاقــط 
نعالج مشكلة التساقط من أساسها. 

من جانب الزراعة ننقل البصيلة 
الى مكان اخــر، بمعنى من  من مكان 

الــمــكــان الــــذي يــوجــد بــه الــشــعــر الــى 
الــمــكــان الــمــتــصــلــع، ومــــن الـــضـــروري 
معرفة ان البصيلة المنقولة ال يظهر 
فعند  جــديــدة،  اخــرى  بصيلة  مكانها 
ــة نــكــون مــلــتــزمــيــن ومــحــدديــن  ــزراعـ الـ
بـــعـــدد الــشــعــر فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــراد 

الزراعة فيها. 
الــطــبــيــب من  مــهــارة  هــنــا يتطلب 
الزراعة حتى  أجل االتزان في عملية 
ــرأس كــلــهــا مــغــطــاة بــالــشــعــر  ــ تـــكـــون الــ
بــالــتــســاوي، وفـــي نــفــس الــوقــت هناك 
اشخاص قد يحتاجون إلى الدمج في 
التساقط  وعــالج  الزراعة  بين  العالج 

إلعطاء أفضل النتائج.
ــيـــب شــــــرح الــخــطــة  ــبـ ــى الـــطـ ــلــ وعــ
بــالــكــامــل بــحــســب الــحــالــة الــصــحــيــة 
وبحسب  استجابته  ومــدى  للمريض 

ميزانية المريض.

الدكتورة سهير آل سعد لـ الخليج الطبي:
 االستئصال بالمنظار الحل األمثل لعالج حصوات المرارة

دور اإلسعافات األولية
 واإلنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة 

أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي 

الدكتورة رنا العمادي: 
الزراعة ليست العالج الصحيح لتساقط الشعر وال تعالجه

تساقط الشعر هو الفقدان الكلي أو الجزئي للشعر، أحيانا يكون هذا 
المختص  الطبيب  مساعدة  إلى  نحتاج  أخــرى  وأحيانا  طبيعيا  التساقط 
الطبيب  يحدده  ما  وهــذا  الشعر  لزراعة  للتدخل  او  التساقط  لنوقف  اما 

من الحالة الصحية. في الحوار التالي مع الدكتورة رنا العمادي استشاري 
طب العائلة والطب التجميلي غير الجراحي سنتعرف على اسباب تساقط 

الشعر وطرق عالجه المختلفة. ما هي أسباب تساقط الشعر؟

تسبب  الــتــي  الــمــرارة  حــصــوات  مــن  الكثيرون  يعانى 
ــاًدا ومــفــاجــًئــا فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي األيـــمـــن من  ــ ألـــًمـــا حـ
الطبيب  الــى  الذهاب  إلــى سرعة  بهم  يــؤدي  ما  البطن، 
الطبي  الخليج  حـــاور  لــذا  اآلالم،  تــكــررت  إذا  خصوصا 
العامة  الــجــراحــة  اســتــشــاري  ســعــد  أل  الــدكــتــورة سهير 
والمناظير بمستشفى السالم التخصصي لنتعرف على 

حصى المرارة واعراضها وخيارات العالج المتاحة.
أين تقع المرارة؟ وما وظيفتها؟

الـــمـــرارة عــبــارة عــن عــضــو كــمــثــري الــشــكــل ويــقــع في 
تخزين  ووظيفتها  الكبد  تحت  األيــمــن  العلوي  الــجــزء 
الحاجة  لحين  الكبد  يصنعها  الــتــي  الــصــفــراء  الــمــادة 
إلــيــهــا فـــي هــضــم الـــدهـــون. يــصــنــع الــكــبــد مـــن 3 إلـــى 5 
تخزينها  ويتم  يــوم  كل  الصفراوية  العصارة  من  أكــواب 

في المرارة.
تــرســل الــمــرارة الــصــفــراء إلــى األمــعــاء الدقيقة من 
خالل القنوات للمساعدة في الهضم وعند ذلك تنقبض 
المرارة إلخراج مخزونها إلى القناة الصفراوية الرئيسية 
وهناك تتحد مع القناة الخارجة من البنكرياس ومنها 

تصب في االثني عشر.
ما هي أعراض حصى المرارة؟ 

أهم أعراضها هو المغص في الجزء العلوي األيمن 
األيمن  الكتف  فــي  المريض  بــه  يشعر  وقــد  البطن  مــن 
ويكون له عالقة بتناول الدهون حتى ولو بكمية قليلة 
الوجبة  المغص عــادة بعد 2-4 ساعات من  جــدا. ويبدأ 
بعده  أو  الــطــعــام  أثــنــاء  تــبــدأ  الــتــي  الــمــعــدة  آالم  بعكس 
بقليل. وقد يصاحب المغص ترجيع ومع تطور المرض 
ألـــم مستمر ويــؤخــذ المريض  إلـــى  يــتــحــول مــن مــغــص 
للطوارئ من شدة األلم وقد يصاحبه صفراء وتغير في 

لون البول والجلد والخروج. 
هل يجب عالج المرارة إذا لم يكن هناك أعراض؟ 

هناك  تكن  لم  إذا  استئصال  إلــى  الــمــرارة  تحتاج  ال 
أعراض إال عند األطفال فيلزم استئصالها متى شخصت 
وكذلك عند مرضى األنيميا المنجلية ومرضى السكر 

وأصحاب المناعة القليلة.
كــيــف تــشــخــص حـــــاالت حــصــى الــــمــــرارة والــمــغــص 

وااللتهاب؟
وسيلة  أفضل  الصوتية  فــوق  الموجات  اشعة  تعتبر 

لتشخيص حصى المرارة ووجود التهاب مزمن.
الكبد  لــوظــائــف  الـــدم  إلــى فحص  الــمــريــض  يحتاج 
يحتاج  وقد  الصفراء.  من  يشتكي  كان  إذا  والبنكرياس 
الصفراوية  والقنوات  للكبد  المغناطيسية  األشعة  إلى 
وجود  عدم  من  الحاالت  بعض  في  للتأكد  والبنكرياس 
حـــصـــوات فـــي الــقــنــوات الــصــفــراويــة الــرئــيــســيــة مسببة 

انسدادا أو التهابا في البنكرياس. 
في حال وجود حصى في القنوات الصفراوية يحتاج 
عملية  قبل  الصفراوية  القنوات  منظار  إلــى  المريض 

استئصال المرارة لتنظيف القنوات من الحصى.
ما هي خيارات العالج المتاحة؟

واالستئصال  الــمــرارة  استئصال  هــو  الوحيد  الحل 
عــادة يكون بالمنظار ونــادرا في حــاالت وظــروف خاصة 

بفتح البطن في الجزء العلوي األيمن من البطن. 
متى نضطر الى تحويل العملية من منظار إلى فتح 

بطن؟ 
نسبة التحويل تبلغ 5.7% من عمليات المنظار إلى 
المرارة  كانت  إذا  أعلى  الى نسبة  ترتفع  وقد  فتح بطن 
مــلــتــهــبــة أو مــريــض عــمــل عــمــلــيــات ســابــقــة فـــي البطن 
)بسبب وجود التصاقات( أو في مريض فوق الخمسين 

من العمر وفي الرجال التحويل أكثر أيضا.
المضاعفات بعد العملية تكون بسيطة جدا أو غير 

موجودة بعكس عمليات فتح البطن.
الطبيعي بعد 6-4  العودة لأكل  المريض  يستطيع 
العمل بعد أسبوع من  إلى  والعودة  العملية  ساعات من 
العملية ولكن ال يسمح له بحمل أشياء ثقيلة لفترة قد 

تصل إلى 3 شهور.

االنعاش القلبي الرئوي هو أحد األساليب المنقذة للحياة 
المصاب من دون إسعاف تقلل من فرص  كل دقيقة تمر على 
فان  لــذا  الحياة،  قيد  على  البقاء  أو  النجاة  في  المصاب  هــذا 

الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.
في المقال التالي يشرح فني طب الطوارئ محمد الشارقي 
ــدرب بــرامــج دعـــم الــحــيــاة أهــمــيــة الــوعــي بعملية اإلنــعــاش  ومــ
الــقــلــبــي الـــرئـــوي، وكــيــفــيــة الــتــصــرف فــي حـــال تــعــرض شخص 
مع  للتواصل  والسرعة  مفاجئة،  قلبية  لسكتة  منك  بالقرب 

الجهات الصحية.
مؤكدا أنه أصبح هناك مطالب بتوفير سيارات اإلسعاف في 
المراكز الصحية، وتفعيل المراكز الصحية على مدار الساعة، 
كحلول لسرعة إنقاذ المريض، بين هذا المطلب واإلحصائيات 
الوفيات في مملكة  المفتوحة لوزارة الصحة، تبين أن غالبية 
والتي  الــوعــائــيــة،  القلبية  األمــــراض  نتيجة  تــحــدث  البحرين 
استهدفت جميع الفئات العمرية، هذه االحصائيات والحاالت 

التي ال تنقطع منذ سنين.
ســقــط الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى أرضـــيـــة الــمــالعــب وفــي 
استجابة  دون  مــن  الــعــبــادة  دور  وحــتــى  والــمــجــمــعــات  الـــنـــوادي 
إسعافيه صحيحة لهم، مكتفين باالتصال بخدمات اإلسعاف 
والــــذي ال يــكــون كــافــيــا. وهــنــا نــســتــعــرض جــمــلــة مــن األســئــلــة 
ــًا فــي المراكز  والــتــوضــيــحــات، هــل تــوافــر ســيــارة اإلســعــاف دوريــ

الصحية سوف يحقق االستجابة السريعة؟
رغم هذا السؤال المتداول، فإن خدمات اإلسعاف في مملكة 
البحرين موجودة على مدار الساعة في مراكز الدفاع المدني 
ويستجيبون  الصحية،  المراكز  من  انتشارًا  أكثر  تكون  والتي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  مــبــاشــر  بشكل  الــبــالغــات  لجميع 
بخبرات  نستعين  ولو  الكبرى،  الحكومية  المستشفيات  وبقية 
قد  االستجابة  وقــت  فــإن  العالم،  في  اإلسعاف  أفضل خدمات 

يصل من العشر إلى الخمسة وعشرون دقيقة على األقل.
الــســاعــة لتكون  ــدار  الــمــراكــز الصحية عــلــى مـ افــتــتــاح  امـــا 
كــالــنــوبــات القلبية  الــحــرجــة  الــطــارئــة  لــلــحــاالت  اســتــجــابــتــهــم 
الممارسة  نــطــاق  كــون  الــغــايــة  يحقق  فلن  القلبية  والسكتات 
للرعاية الصحية األولية هو كرعاية عاجلة للحاالت العاجلة 

وغير المهددة للحياة وعيادات لطب العائلة. 
بسكتات  المصابين  المرضى  نقل  عند  الشارقي  وأضــاف 
قلبية إلى المراكز الصحية بواسطة األفراد قد يؤخر العملية 
الرعاية  تقديم  دون  ويــحــول  دقــائــق،   10 مــن  ألكــثــر  االنعاشية 

الطبية الطارئة المتقدمة. 
الـــــــ10 دقـــائـــق الــذهــبــيــة هــــذه يــجــب أن ُتــســتــغــل مـــن قبل 
المجتمع، أي ان المسعف األولي يستطيع االستجابة بمهارات 

اإلسعافات األولية واالتصال بخدمات اإلسعاف. 
بحسب مجلس االتصال الدولي لإلنعاش، واخر التحديثات 
حلقات،   6 مــن  المكونة  القلبية  للسكتة  النجاة  سلسلة  فــإن 
أو  األولــي  المسعف  بيد  تكون  ثــالث خطوات  بــأول  تبدأ  والتي 
المفاجئة  القلبية  السكتة  تشخيص  وهي  األول،  المستجيب 

القلبي  باإلنعاش  القيام  وثانيًا  اإلسعاف،  بخدمات  واالتصال 
المبكر  القلبي  الــرجــفــان  إزالـــة  وثــالــثــًا  عالية،  بــجــودة  الــرئــوي 

باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي. 
ولو ترى أن تجربة دول مجلس التعاون كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــي ســـن الــقــوانــيــن 
الحديثة لوضع جهاز إزالة الرجفان في دور العبادة والمجمعات 
الحكومية لقى استجابة  المرافق  والمالعب واألندية وجميع 
والـــذي أسهم في  األرواح  إنــقــاذ  فــي  المجتمع  واســعــة مــن قبل 

تقليل حاالت الوفيات. 
قد  الــنــجــاة  نسبة  فـــإن  األمــريــكــيــة  الــقــلــب  بحسب جمعية 
تصل إلى 90% إذا تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي في 

الدقائق األولى من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. 
نحتاج أن يكون الجميع مشاركا في إنقاذ األرواح عبر توفير 
العامة  واألمــاكــن  المالعب  فــي  القلبي  الرجفان  إزالـــة  أجــهــزة 
والمرافق الحكومية، ودعم التدريب والتنوير اإلسعافي لجميع 

فئات المجتمع.

محمد الشارقي
فني طب طوارى

العدد:  16377
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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
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 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

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/1322331
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322327
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16377/pdf/1-Supplime/16377.pdf?fixed4661
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وسط مشاغل الحياة التي تحيط بنا توقفت عند خبر 
سعيد قرأته وكان له أثر طيب في نفسي واحببت ان اشاركه 
نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  الــمــدى  دراســـة طويلة  عــن  معكم، 
في  تقريبا،  عاما  ثمانين  لمدة  هــارفــارد  جامعة  بها  قامت 
محاولة إليجاد العامل األكثر تأثيرا لحصول اإلنسان على 

حياة سعيدة وبصحة جيدة.
ومن هنا أجريت الدراسة على مجموعة من األشخاص 

من سن المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. 
وتـــفـــاجـــأ الــعــلــمــاء عــنــدمــا انـــتـــهـــوا إلــــى أبـــــرز الــعــوامــل 
العقلية  والصحة  البدنية  الصحة  وقــوة  التساق  الحاسمة 
وطول العمر. فعلى عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس، 
لـــم يــكــن الــعــامــل األبـــــرز هـــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــاز الــمــهــنــي أو 
للحصول  صحي  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  البطوالت 

على عمر مديد وصحة جيدة.
تأثيرًا في مستوى حياة  واألكثر  األهــم  العامل  كان  بل 

ع الشخص بعالقات سعيدة في حياته. الشخص هو تمُتّ
رضــا  أكــثــر  كــانــوا  الــذيــن  األشـــخـــاص  أن  بشكل مبسط 
نفسيًا  صحة،  األكثر  هم  الخمسين  سن  في  عالقاتهم  في 
وجسديًا، في سن الثمانين. وحسب الدراسة في األيام التي 
بعضهم،  برفقة  أطــول  وقــًتــا  األشــخــاص  هــؤالء  فيها  قضى 
زاد الوقت الذي يقضيه الشخص  كانوا أكثر سعادة. فكلما 
معظم  ومثل  العامة.  وصحته  سعادته  زادت  يحب،  من  مع 
الدراسة  تلك  في  المشاركون  عانى  السن،  في  المتقدمين 
بحسب  الشيخوخة،  بسبب  الصحية  المشاكل  بعض  مــن 
اتضح  ذلـــك،  ومـــع  األمــريــكــيــة   Wall Street Journal مجلة 
أن األشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي عــالقــات أكــثــر راحـــة كــانــوا 
مع  المتزامنة  الــمــزاج  تقلبات  مــن  مــا  حــد  إلــى  محصنين 
المرض واأللم، ولم تقل سعادتهم كثيرا في ايام معاناتهم.

لها  الجيدة  والعالقات  السعيدة  الزيجات  أن  يعني  ما 
تؤكد  دراســـات  آخــر هناك  وعلى جانب  أيــضــًا.  وقــائــي  تأثير 
جهاز  وضــعــف  لــألــم،  أكــبــر  بحساسية  مرتبطة  الــوحــدة  أن 

المناعة، وتراجع وظائف المخ، وقلة جودة النوم.
ايــامــك وتبني  الــقــارئ وأنــت تعيش  تــدرك عــزيــزي  فهل 
عالقتك مع زمالئك في العمل واقربائك أنها سبب سعادتك 
والمودة  بالمحبة  المليئة  العالقات  إن  الجيدة.  وصحتك 

تجعلنا أكثر صحة وسعادة.

حياة سعيدة وصحة جيدة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

البحرين التخصصي
 يرحب بانضمام الدكتورة ربيعة سليم 

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  البحرين  يسر مستشفى 
الــدكــتــورة ربــيــعــة ســلــيــم اســتــشــاريــة الــمــســالــك الــبــولــيــة إلــى 
من  تدريبية  بخبرة  ربيعة  الدكتورة  تتمتع  الطبي.  طاقمه 
االعضاء  وزراعـــة  البولية  المسالك  لجراحة  السند  معهد 
)siut( باكستان، ولديها خبرة واسعة في عالج حصوات وأورام 

المسالك البولية السفلية وزراعة الكلى. 
للمواعيد اتصل: 17812222
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لــــكــــي نـــــعـــــرف األســـــــبـــــــاب عــلــيــنــا 
خالل  مــن  المرضي  التاريخ  بمعرفة 
ــم عــمــل  ــ فــــحــــص الــــمــــريــــض ومـــــــن ثــ
تكوين  لنستطيع  الفحوصات  بعض 
نضع  وبعدها  الصحيح،  التشخيص 

الخطة العالجية االنسب للشخص.
كـــل شــخــص تــخــتــلــف حــالــتــه عن 
ــر وكـــذلـــك يــخــتــلــف الـــعـــالج من  ــ اآلخـ
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر لـــضـــمـــان أفـــضـــل 

النتائج.
ــنــــد تـــحـــديـــد االســـــبـــــاب نــهــتــم  وعــ
بــمــعــرفــة الــتــاريــخ الــمــرضــي والــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــعـــالج الــمــوصــوف الــذي 
ــد يـــكـــون  ــ ــريــــض قـ ــمــ ــلـــيـــه الــ يـــــــــداوم عـ
ــبـــاب تــســاقــط الــشــعــر، حتى  ــد أسـ أحــ
ان كـــانـــت مــكــمــالت غـــذائـــيـــة. وأيــضــا 
إذا  الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
تسبب  قد  بصورة خاطئة  استخدمت 

تساقطا للشعر، وهناك أيضا العامل 
وأيضا  الصلع،  يسبب  الــذي  الــوراثــي 
األمــــــراض الـــوراثـــيـــة الــتــي تــكــون لها 
عــالقــة بــتــســاقــط الــشــعــر والــضــغــوط 

النفسية والحياتية. 
ــدأ بـــفـــحـــص الـــشـــعـــر،  ــبــ بـــعـــدهـــا نــ
وهـــنـــاك عــــدة طــــرق لــفــحــص الــشــعــر 
ما  وهـــو   )pull test(الــــــــ فــحــص  مــنــهــا 
يــســمــى فــحــص الــســحــب عـــن طــريــق 
سحب  وعند  الشعر  مــن  كمية  سحب 
ظــهــرت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ كـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــب 
النتيجة ايجابية نبدأ بوضع الخطة 

العالجية المناسبة.
هــنــاك بــعــض االشــخــاص يظنون 
ولكنهم  تــســاقــط،  مشكلة  لــديــهــم  ان 
ــتـــوى الــطــبــيــعــي  ــسـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الـ
إلــى 120   80 عــادة من  ويكون  اليومي 

شعرة في اليوم.

والفحص اآلخــر هو فحص فروة 
الرأس ويكون عن طريق جهاز يسمى 
)تــريــكــوســكــوبــي( وهـــو مــنــظــار خــاص 
بالشعر  المختص  والطبيب  للشعر، 
يعرف نتائج قراءة منظار الشعر، ألن 
داللة  لها  تكون  فيه  تظهر  كل عالمة 

على مرض معين.
ــات  ــحـــوصـ ــفـ مـــــع طــــلــــب بــــعــــض الـ
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ الـــمـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فيتامين   – )الــحــديــد  مثل  بالتغذية 
ب – د – مجموعة فيتامينات شاملة(، 
ــــن ســـالمـــة  ــم اجـــــرؤهـــــا لـــلـــتـــأكـــد مـ ــتـ يـ
وتحاليل  الناحية،  هذه  من  المريض 

الهرمونات والغدة الدرقية.
ما الفرق بين التساقط والتصلع؟ 

وكيف يكون العالج؟
ــتــــســــاقــــط  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــاك فـــــــــرق بـ ــ ــنــ ــ هــ
بينهما،  نــفــرق  ان  وعــلــيــنــا  والــتــصــلــع 

نمو  هـــي  لــلــشــعــرة  حــيــاة  دورة  هــنــاك 
تكون  فعندما  تساقط؛  ثم  واستقرار 
يــحــدث  قــصــيــرة  الـــشـــعـــرة  حـــيـــاة  دورة 
يعالج  ــات  االوقـ اغلب  وفــي  التساقط 
ويرجع إلى حالته الطبيعية ويفضل 
عـــالجـــه حـــتـــى يـــقـــف الـــتـــســـاقـــط وال 
تدمر  فالبصيلة  التصلع  امـــا  يــزيــد، 
انتاج  على  الــقــدرة  لديها  يصبح  وال 
شعر، فعند ضمورها ال يمكن رجوعها 

مرة أخرى. 
الــزراعــة  ان  يظنون  الــنــاس  بعض 
ــــالج لــلــتــســاقــط وهــــــذا الـــكـــالم  هــــي عـ
العالج  ليست  الــزراعــة  صحيح؛  غير 

الصحيح للتساقط وال تعالجه. 
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــالج الــتــســاقــط 
نعالج مشكلة التساقط من أساسها. 

من جانب الزراعة ننقل البصيلة 
الى مكان اخــر، بمعنى من  من مكان 

الــمــكــان الــــذي يــوجــد بــه الــشــعــر الــى 
الــمــكــان الــمــتــصــلــع، ومــــن الـــضـــروري 
معرفة ان البصيلة المنقولة ال يظهر 
فعند  جــديــدة،  اخــرى  بصيلة  مكانها 
ــة نــكــون مــلــتــزمــيــن ومــحــدديــن  ــزراعـ الـ
بـــعـــدد الــشــعــر فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــراد 

الزراعة فيها. 
الــطــبــيــب من  مــهــارة  هــنــا يتطلب 
الزراعة حتى  أجل االتزان في عملية 
ــرأس كــلــهــا مــغــطــاة بــالــشــعــر  ــ تـــكـــون الــ
بــالــتــســاوي، وفـــي نــفــس الــوقــت هناك 
اشخاص قد يحتاجون إلى الدمج في 
التساقط  وعــالج  الزراعة  بين  العالج 

إلعطاء أفضل النتائج.
ــيـــب شــــــرح الــخــطــة  ــبـ ــى الـــطـ ــلــ وعــ
بــالــكــامــل بــحــســب الــحــالــة الــصــحــيــة 
وبحسب  استجابته  ومــدى  للمريض 

ميزانية المريض.

الدكتورة سهير آل سعد لـ الخليج الطبي:
 االستئصال بالمنظار الحل األمثل لعالج حصوات المرارة

دور اإلسعافات األولية
 واإلنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة 

أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي 

الدكتورة رنا العمادي: 
الزراعة ليست العالج الصحيح لتساقط الشعر وال تعالجه

تساقط الشعر هو الفقدان الكلي أو الجزئي للشعر، أحيانا يكون هذا 
المختص  الطبيب  مساعدة  إلى  نحتاج  أخــرى  وأحيانا  طبيعيا  التساقط 
الطبيب  يحدده  ما  وهــذا  الشعر  لزراعة  للتدخل  او  التساقط  لنوقف  اما 

من الحالة الصحية. في الحوار التالي مع الدكتورة رنا العمادي استشاري 
طب العائلة والطب التجميلي غير الجراحي سنتعرف على اسباب تساقط 

الشعر وطرق عالجه المختلفة. ما هي أسباب تساقط الشعر؟

تسبب  الــتــي  الــمــرارة  حــصــوات  مــن  الكثيرون  يعانى 
ــاًدا ومــفــاجــًئــا فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي األيـــمـــن من  ــ ألـــًمـــا حـ
الطبيب  الــى  الذهاب  إلــى سرعة  بهم  يــؤدي  ما  البطن، 
الطبي  الخليج  حـــاور  لــذا  اآلالم،  تــكــررت  إذا  خصوصا 
العامة  الــجــراحــة  اســتــشــاري  ســعــد  أل  الــدكــتــورة سهير 
والمناظير بمستشفى السالم التخصصي لنتعرف على 

حصى المرارة واعراضها وخيارات العالج المتاحة.
أين تقع المرارة؟ وما وظيفتها؟

الـــمـــرارة عــبــارة عــن عــضــو كــمــثــري الــشــكــل ويــقــع في 
تخزين  ووظيفتها  الكبد  تحت  األيــمــن  العلوي  الــجــزء 
الحاجة  لحين  الكبد  يصنعها  الــتــي  الــصــفــراء  الــمــادة 
إلــيــهــا فـــي هــضــم الـــدهـــون. يــصــنــع الــكــبــد مـــن 3 إلـــى 5 
تخزينها  ويتم  يــوم  كل  الصفراوية  العصارة  من  أكــواب 

في المرارة.
تــرســل الــمــرارة الــصــفــراء إلــى األمــعــاء الدقيقة من 
خالل القنوات للمساعدة في الهضم وعند ذلك تنقبض 
المرارة إلخراج مخزونها إلى القناة الصفراوية الرئيسية 
وهناك تتحد مع القناة الخارجة من البنكرياس ومنها 

تصب في االثني عشر.
ما هي أعراض حصى المرارة؟ 

أهم أعراضها هو المغص في الجزء العلوي األيمن 
األيمن  الكتف  فــي  المريض  بــه  يشعر  وقــد  البطن  مــن 
ويكون له عالقة بتناول الدهون حتى ولو بكمية قليلة 
الوجبة  المغص عــادة بعد 2-4 ساعات من  جــدا. ويبدأ 
بعده  أو  الــطــعــام  أثــنــاء  تــبــدأ  الــتــي  الــمــعــدة  آالم  بعكس 
بقليل. وقد يصاحب المغص ترجيع ومع تطور المرض 
ألـــم مستمر ويــؤخــذ المريض  إلـــى  يــتــحــول مــن مــغــص 
للطوارئ من شدة األلم وقد يصاحبه صفراء وتغير في 

لون البول والجلد والخروج. 
هل يجب عالج المرارة إذا لم يكن هناك أعراض؟ 

هناك  تكن  لم  إذا  استئصال  إلــى  الــمــرارة  تحتاج  ال 
أعراض إال عند األطفال فيلزم استئصالها متى شخصت 
وكذلك عند مرضى األنيميا المنجلية ومرضى السكر 

وأصحاب المناعة القليلة.
كــيــف تــشــخــص حـــــاالت حــصــى الــــمــــرارة والــمــغــص 

وااللتهاب؟
وسيلة  أفضل  الصوتية  فــوق  الموجات  اشعة  تعتبر 

لتشخيص حصى المرارة ووجود التهاب مزمن.
الكبد  لــوظــائــف  الـــدم  إلــى فحص  الــمــريــض  يحتاج 
يحتاج  وقد  الصفراء.  من  يشتكي  كان  إذا  والبنكرياس 
الصفراوية  والقنوات  للكبد  المغناطيسية  األشعة  إلى 
وجود  عدم  من  الحاالت  بعض  في  للتأكد  والبنكرياس 
حـــصـــوات فـــي الــقــنــوات الــصــفــراويــة الــرئــيــســيــة مسببة 

انسدادا أو التهابا في البنكرياس. 
في حال وجود حصى في القنوات الصفراوية يحتاج 
عملية  قبل  الصفراوية  القنوات  منظار  إلــى  المريض 

استئصال المرارة لتنظيف القنوات من الحصى.
ما هي خيارات العالج المتاحة؟

واالستئصال  الــمــرارة  استئصال  هــو  الوحيد  الحل 
عــادة يكون بالمنظار ونــادرا في حــاالت وظــروف خاصة 

بفتح البطن في الجزء العلوي األيمن من البطن. 
متى نضطر الى تحويل العملية من منظار إلى فتح 

بطن؟ 
نسبة التحويل تبلغ 5.7% من عمليات المنظار إلى 
المرارة  كانت  إذا  أعلى  الى نسبة  ترتفع  وقد  فتح بطن 
مــلــتــهــبــة أو مــريــض عــمــل عــمــلــيــات ســابــقــة فـــي البطن 
)بسبب وجود التصاقات( أو في مريض فوق الخمسين 

من العمر وفي الرجال التحويل أكثر أيضا.
المضاعفات بعد العملية تكون بسيطة جدا أو غير 

موجودة بعكس عمليات فتح البطن.
الطبيعي بعد 6-4  العودة لأكل  المريض  يستطيع 
العمل بعد أسبوع من  إلى  والعودة  العملية  ساعات من 
العملية ولكن ال يسمح له بحمل أشياء ثقيلة لفترة قد 

تصل إلى 3 شهور.

االنعاش القلبي الرئوي هو أحد األساليب المنقذة للحياة 
المصاب من دون إسعاف تقلل من فرص  كل دقيقة تمر على 
فان  لــذا  الحياة،  قيد  على  البقاء  أو  النجاة  في  المصاب  هــذا 

الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.
في المقال التالي يشرح فني طب الطوارئ محمد الشارقي 
ــدرب بــرامــج دعـــم الــحــيــاة أهــمــيــة الــوعــي بعملية اإلنــعــاش  ومــ
الــقــلــبــي الـــرئـــوي، وكــيــفــيــة الــتــصــرف فــي حـــال تــعــرض شخص 
مع  للتواصل  والسرعة  مفاجئة،  قلبية  لسكتة  منك  بالقرب 

الجهات الصحية.
مؤكدا أنه أصبح هناك مطالب بتوفير سيارات اإلسعاف في 
المراكز الصحية، وتفعيل المراكز الصحية على مدار الساعة، 
كحلول لسرعة إنقاذ المريض، بين هذا المطلب واإلحصائيات 
الوفيات في مملكة  المفتوحة لوزارة الصحة، تبين أن غالبية 
والتي  الــوعــائــيــة،  القلبية  األمــــراض  نتيجة  تــحــدث  البحرين 
استهدفت جميع الفئات العمرية، هذه االحصائيات والحاالت 

التي ال تنقطع منذ سنين.
ســقــط الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى أرضـــيـــة الــمــالعــب وفــي 
استجابة  دون  مــن  الــعــبــادة  دور  وحــتــى  والــمــجــمــعــات  الـــنـــوادي 
إسعافيه صحيحة لهم، مكتفين باالتصال بخدمات اإلسعاف 
والــــذي ال يــكــون كــافــيــا. وهــنــا نــســتــعــرض جــمــلــة مــن األســئــلــة 
ــًا فــي المراكز  والــتــوضــيــحــات، هــل تــوافــر ســيــارة اإلســعــاف دوريــ

الصحية سوف يحقق االستجابة السريعة؟
رغم هذا السؤال المتداول، فإن خدمات اإلسعاف في مملكة 
البحرين موجودة على مدار الساعة في مراكز الدفاع المدني 
ويستجيبون  الصحية،  المراكز  من  انتشارًا  أكثر  تكون  والتي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  مــبــاشــر  بشكل  الــبــالغــات  لجميع 
بخبرات  نستعين  ولو  الكبرى،  الحكومية  المستشفيات  وبقية 
قد  االستجابة  وقــت  فــإن  العالم،  في  اإلسعاف  أفضل خدمات 

يصل من العشر إلى الخمسة وعشرون دقيقة على األقل.
الــســاعــة لتكون  ــدار  الــمــراكــز الصحية عــلــى مـ افــتــتــاح  امـــا 
كــالــنــوبــات القلبية  الــحــرجــة  الــطــارئــة  لــلــحــاالت  اســتــجــابــتــهــم 
الممارسة  نــطــاق  كــون  الــغــايــة  يحقق  فلن  القلبية  والسكتات 
للرعاية الصحية األولية هو كرعاية عاجلة للحاالت العاجلة 

وغير المهددة للحياة وعيادات لطب العائلة. 
بسكتات  المصابين  المرضى  نقل  عند  الشارقي  وأضــاف 
قلبية إلى المراكز الصحية بواسطة األفراد قد يؤخر العملية 
الرعاية  تقديم  دون  ويــحــول  دقــائــق،   10 مــن  ألكــثــر  االنعاشية 

الطبية الطارئة المتقدمة. 
الـــــــ10 دقـــائـــق الــذهــبــيــة هــــذه يــجــب أن ُتــســتــغــل مـــن قبل 
المجتمع، أي ان المسعف األولي يستطيع االستجابة بمهارات 

اإلسعافات األولية واالتصال بخدمات اإلسعاف. 
بحسب مجلس االتصال الدولي لإلنعاش، واخر التحديثات 
حلقات،   6 مــن  المكونة  القلبية  للسكتة  النجاة  سلسلة  فــإن 
أو  األولــي  المسعف  بيد  تكون  ثــالث خطوات  بــأول  تبدأ  والتي 
المفاجئة  القلبية  السكتة  تشخيص  وهي  األول،  المستجيب 

القلبي  باإلنعاش  القيام  وثانيًا  اإلسعاف،  بخدمات  واالتصال 
المبكر  القلبي  الــرجــفــان  إزالـــة  وثــالــثــًا  عالية،  بــجــودة  الــرئــوي 

باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي. 
ولو ترى أن تجربة دول مجلس التعاون كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــي ســـن الــقــوانــيــن 
الحديثة لوضع جهاز إزالة الرجفان في دور العبادة والمجمعات 
الحكومية لقى استجابة  المرافق  والمالعب واألندية وجميع 
والـــذي أسهم في  األرواح  إنــقــاذ  فــي  المجتمع  واســعــة مــن قبل 

تقليل حاالت الوفيات. 
قد  الــنــجــاة  نسبة  فـــإن  األمــريــكــيــة  الــقــلــب  بحسب جمعية 
تصل إلى 90% إذا تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي في 

الدقائق األولى من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. 
نحتاج أن يكون الجميع مشاركا في إنقاذ األرواح عبر توفير 
العامة  واألمــاكــن  المالعب  فــي  القلبي  الرجفان  إزالـــة  أجــهــزة 
والمرافق الحكومية، ودعم التدريب والتنوير اإلسعافي لجميع 

فئات المجتمع.

محمد الشارقي
فني طب طوارى

استطاع طفل بريطاني 
مــبــهــرا  نــجــاحــا  يــحــقــق  أن 
وهو ما يزال في الثالثة من 
إثــر تمكنه مــن نيل  عــمــره، 
عــضــويــة جــمــعــيــة »مــيــنــســا« 
يدخلها  ال  التي  المرموقة 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ســـــوى األشـ
يــتــمــتــعــون بـــقـــدر عــــال من 

الذكاء.
ــة  ــفـ ــيـ ــب صـــحـ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
»ديــلــي مــيــل« الــبــريــطــانــيــة، 
هوبس،  تيدي  الطفل  فــإن 
الذي نال عضوية الجمعية 
أشهر،  و9  سنوات   3 وعمره 
يستطيع القراءة والحساب 
ــان  ــكــ ــإمــ ــات. وبــ ــ ــغــ ــ بـــســـبـــع لــ
الـــعـــبـــقـــري الـــصـــغـــيـــر الــعــد 
ــى الـــمـــئـــة بــســبــع لـــغـــات؛  ــ إلـ
بالنسبة  أجنبية  منها  ست 
الماندرين  بينها  من  إليه، 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ والــــويــــلــــزيــــة والـ

واإلسبانية واأللمانية.
ــذي  ــ ــل الــ ــفــ ــطــ وبـــــــــدأ الــ
ــة  ــعــ ــاطــ ــقــ يـــــعـــــيـــــش فـــــــــي مــ
ــت بـــإنـــجـــلـــتـــرا،  ــيــ ــرســ ــومــ ســ
ــلـــم الـــــــقـــــــراءة مـــبـــكـــرا  ــعـ ــتـ يـ
عندما كان في عمر عامين 
ــو يحب  ــر، وهــ ــهـ وأربــــعــــة أشـ
الـــريـــاضـــيـــات بــشــكــل كــبــيــر. 
أن ينجح  الطفل  واستطاع 
في االختبار المعرفي لنيل 
بعدما  الجمعية،  عــضــويــة 
نــقــطــة   139 عـــلـــى  حـــصـــل 
إنــجــاز  فـــي  مـــن أصـــل 160، 
أبهر والديه. وبعدما أصبح 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــــدي فـــــي الـ ــيـ ــ تـ
عمره، حاليا، أضحى قادرا 

عـــلـــى قــــــــراءة كـــتـــب »هـــــاري 
بوتر«، عندما يتاح له ذلك. 
ــال والــــــــدا الـــطـــفـــل،  ــ ــ وقـ
الذكاء  بقدر  فوجئا  إنهما 

ــــدي، ولــــــم يــكــونــا  ــيـ ــ لــــــدى تـ
عضوية  يطلبا  أن  يــنــويــان 
ــة الــــمــــرمــــوقــــة.  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ
وأصــــــــبــــــــح تــــــيــــــدي أصــــغــــر 

بـــريـــطـــانـــي عـــلـــى اإلطـــــاق 
ينال عضوية الجمعية، في 
أمريكي  طفل  يوجد  حين 
العضوية  على  حصل  آخــر 

وهو في عمر العامين فقط 
أضاف الوالدان أن طفلهما 
فهو  مــتــفــردة  شخصية  لــه 
ال يــهــتــم كــثــيــرا بــاألشــيــاء 

ــي تـــشـــغـــل أقـــــرانـــــه فــي  ــتــ الــ
الفيديو  ألعاب  مثل  العمر 
ــا أن  ــافـ والــتــلــفــزيــون.  وأضـ
لكل  بإمعان  ينصت  تــيــدي 

ما يقال حوله، ويتذكر أدق 
له،  تــقــال  الــتــي  التفاصيل 
قــبــل  ــــك  ذلـ ــان  ــ كـ وإن  حـــتـــى 

عام كامل.
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ضحيتها  كــان  بشعة  جريمة  الكويت  شهدت 
ثم  والقتل  لـ»االغتصاب  تعرضت  فلبينية  وافــدة 
الحرق« على يد »مواطن كويتي« قبل أن يتم إلقاء 

القبض عليه.
محروقة  جثة  على  العثور  تــم  السبت،  ويــوم 
بالكويت،  السالمي  طريق  على  مجهولة  المـــرأة 
ما  الجمجمة،  فــي  لتهشيم  أيــضــا  تــعــرضــت  وقـــد 

تسبب في ضجة بالباد. 
الكويتية  الداخلية  وزارة  أعلنت  األحد،  ويوم 
»فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي«، مؤكدة 
»التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة 
مــابــســات الـــواقـــعـــة«. وتــمــكــنــت الــجــهــات األمــنــيــة 
أنها  وتبين  الضحية  بصمات  رفع  من  المختصة 

فلبينية الجنسية وعليها قضية تغيب. 
أمـــنـــي لصحيفة  مـــصـــدر  ذكـــــره  ــا  مـ وبــحــســب 
كويتي«،  »مــواطــن  المتهم  فــإن  الكويتية،  »الـــرأي« 
وكشف  التحقيقات.  أثناء  بالواقعة  اعترف  وقــد 
كانت  عليها  المجني  أن  الجثة  وتشريح  فحص 
حاما، ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم، 

بحسب »الرأي«. 

الكويتي  الــمــواطــن  أن  التحقيقات  وكشفت 
وقتلها  الفلبينية  العاملة  اغتصب  وقــد  »حـــدث«، 
ثم قام بحرق جثتها، بحسب صحيفة »المجلس« 

لكشف  جــاريــة  التحقيقات  ومـــازالـــت  الــكــويــتــيــة. 
دوافــــع الــجــريــمــة الــتــي أثــــارت ضــجــة فــي الــشــارع 

الكويتي.
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م�صت�صفيات

لتشكيل  وتــحــضــيــرات  تــحــركــات  هـــنـــاك 
ثــــاث لـــجـــان تــحــقــيــق بــرلــمــانــيــة مـــن بينها 
المستشفيات  بشأن  برلمانية  تحقيق  لجنة 
ــرت الــنــائــب زيــنــب عبد  الــحــكــومــيــة الــتــي ذكــ
عزمهما  الرميحي  عــبــداهلل  والــنــائــب  األمــيــر 
الشكاوى حول  تلقيهما بعض  بعد  تشكيلها 

إهمال وأخطاء طبية. 
وأعتقد انه من المهم ان تتناول اللجنة 
مــا جـــاء فــي تــقــريــر ديــــوان الــرقــابــة المالية 
واإلدارية حول المستشفيات وحول التأخير 

في إعطاء المواعيد والكشوفات.
تجعلنا  األوضـــــاع  هـــذه  ان  الـــواقـــع  وفـــي 
ــول مـــوضـــوع الــضــمــان الــصــحــي  نــتــســاءل حــ
من  التأكد  يتم  ان  قبل  تطبيقه  يمكن  وهــل 

استعداد المستشفيات لهذا الموضوع.
كـــمـــا طـــالـــبـــت أصـــــــوات نــيــابــيــة بـــضـــرورة 
شابة  وفـــاة  حـــادث  فــي  المتسببين  محاسبة 
فـــي مستشفى  بــالــســكــلــر  بــحــريــنــيــة مــصــابــة 
الــســلــمــانــيــة بــســبــب عــــدم تــوفــيــر ســـريـــر لها 
بــالــعــنــايــة الـــمـــركـــزة اثــــر نـــوبـــة ســكــلــر ألــمــت 
إهـــمـــال جسيم  بـــهـــا، مــؤكــديــن ان مـــا حــــدث 
ــور الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ــدهــ ويـــشـــيـــر إلـــــى تــ
تحقيق  لجنة  بتشكيل  وطــالــبــوا  الــمــقــدمــة 
التي  المشكات  أسباب  للوقوف على  نيابية 
االدويـــة  مــن نقص  الصحي  الــقــطــاع  تــواجــه 
وانخفاض عدد األطباء والممرضات وتكدس 
إيجاد  وعـــدم  الــجــراحــيــة  العمليات  مــواعــيــد 

حلول لفترات انتظار المرضى. 
الــحــاالت  هــذه  مــع  التعامل  المهم  ومــن 
واألوضـــــــاع بــمــنــتــهــى الـــصـــراحـــة والــشــفــافــيــة 
والــبــحــث عــن حــلــول عــاجــلــة لــمــواجــهــة هــذه 

المشكات. 
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ســمــح الــبــرلــمــان الــيــابــانــي ألعــضــائــه 
بالتحدث خال الجلسة االفتتاحية لدورته 
بدون  اإلثنين،  أمــس  الجديدة  االعتيادية 
األولـــى منذ حــوالــي ثاث  للمرة  كــمــامــات، 
بمجلسيه  الياباني  البرلمان  كان  سنوات. 
قـــد فـــرض شـــرط اســتــخــدام الــكــمــامــة في 
الــقــاعــات  إلـــى  بالنسبة   ،2020 عـــام  أبــريــل 
الــلــجــان كــإجــراء لمكافحة  الــعــامــة وغـــرف 

العدوى بفيروس كورونا. 
ووفـــقـــا لــهــيــئــة اإلذاعـــــــة الــيــابــانــيــة تم 
إلى  بالنسبة  اآلن  الشرط  هــذا  إلغاء  اآلن 
المتحدثين على المنصة، غير أنه ال يزال 
استخدام  اآلخــريــن  األعــضــاء  على  يتعين 
اليابانية  اإلذاعــة  لهيئة  ووفقا  الكمامات. 
يوما،   150 الياباني  البرلمان  دورة  تستمر 
بين  ساخنة  مناقشات  تشهد  أن  وتــوقــعــت 
ــاكـــم وأحــــــــزاب الــمــعــارضــة  االئــــتــــاف الـــحـ
بشأن إجراءات التعامل مع ارتفاع األسعار 

ومسألة زيادة اإلنفاق الدفاعي. 

أعــلــنــت وزارة حــقــوق اإلنـــســـان فــي مــوريــتــانــيــا، أمـــس اإلثــنــيــن، 
تقدمت  شــكــوى  إثــر  الحقائق  لتقصي  بعثة  وإرســـال  تحقيق  فتح 
استرقاق  »حالة  بوجود  تتعلق  حكومية  غير  حقوقية  منظمة  بها 

مزعومة في مدينة أفديرك شمال الباد«. 
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان أصــدرتــه أمـــس، إنــهــا تسعى بجد مع 
شركائها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال ضمن 
الــمــهــام الــمــوكــلــة إلــيــهــا فــي مــجــال متابعة قــضــايــا انــتــهــاك حقوق 

اإلنسان بشكل عام واالسترقاق بشكل خاص. 
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت بعثة توثيق ومتابعة لاطاع عن 
كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما 

يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة. 
الــدولــيــة  االتــفــاقــيــات  مقتضيات  احــتــرام  إلـــى  الجميع  ودعـــت 
القانونية  الترسانة  وكذلك  موريتانيا،  طرف  من  عليها  المصادق 
ــان وبـــمـــحـــاربـــة الــمــمــارســات  ــســ الــوطــنــيــة الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق اإلنــ

االسترقاقية. 
وتــقــول مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــوريــتــانــيــة وأجــنــبــيــة أن مــمــارســة 
قــائــمــة فــي مــوريــتــانــيــا وأن عــشــرات اآلالف من  تـــزال  الــعــبــوديــة ال 
الحكومة  تــقــول  الــعــبــوديــة، بينما  نــيــر  تــحــت  يــرزحــون  األشــخــاص 
ومنظمات أخرى أن ما بقي في الباد آثار ومخلفات لممارسة بائدة 

لم تعد موجودة في الباد. 

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( أمس االثنين 
أن درجة الحرارة انخفضت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر 
في مدينة موخه بشمال الصين مسجلة رقما قياسيا جديدا. 
وقـــد حــطــمــت درجــــة الـــحـــرارة فـــي الــمــديــنــة الــواقــعــة في 
أقصى شمال الصين، على الحدود مع روسيا، الرقم القياسي 
السابق البالغ 52.3 درجة مئوية تحت الصفر في عام 1969 
وانخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون 50 درجة 

البرد  وضــرب  متتالية.  أيــام  ثاثة  لمدة  الصفر  تحت  مئوية 
الـــقـــارس مــقــاطــعــة هــيــلــونــجــيــانــج، حــيــث تــقــع مــديــنــة مــوخــه، 
حيث سجلت العديد من المناطق في سلسلة جبال هينجان 

الكبرى أبرد درجات حرارة على اإلطاق.
ومدينة موخه نفسها تشهد استمرار الثلج والجليد لمدة 
العام وتسجل متوسط درجة حرارة سنوية  ثمانية أشهر من 

تقل عن 3 درجات مئوية تحت الصفر، بحسب شينخوا. 

}  رئيس الوزراء يهم بوضع الكمامة في جيبه قبل مخاطبة الجلسة.

} موخة تسجل أدنى درجة حرارة.

لأول مرة منذ 3 �سنوات.. 

اأع�صاء برلمان اليابان يتحدثون بدون كمامة »على المن�صة فقط«

فتح تحقيق في �صكوى تتعلق بممار�صة العبودية ب�صمال موريتانيا
مدين�ة باأق�ص�ى �ص�مال ال�صي�ن ت�ص�جل اأدن�ى درج�ات الحرارة

السعودية  العامة  النيابة  أعلنت 
تعمل  مواطنة  حبس  االثنين  أمــس 
مــمــارســة صــحــيــة فـــي قــســم حضانة 
األطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــوالدة خــمــس 
ريــال، بعد  ألــف  سنوات وغــرامــة 100 
إدانـــتـــهـــا بـــاالعـــتـــداء عــلــى 11 طــفــًا 

حديثي الوالدة. 
ونقلت صحيفة »عكاظ اوناين« 
النيابة  أمس عن مصدر مسؤول في 
المراقبة  »كــامــيــرات  إن  قوله  العامة 
لـــغـــرفـــة حـــضـــانـــة الـــــرّضـــــع أظـــهـــرت 
عملها  بــمــمــارســة  الـــمـــواطـــنـــة  ــيـــام  قـ
بــقــوة وعــنــف جــســيــمــيــن عــلــى جسد 
للضوابط  مراعاة  دون  الرّضع،  أحد 
والــمــعــايــيــر الــطــبــيــة الـــمـــقـــررة تــجــاه 
حديث الوالدة لمثل هذه الحاالت«. 

ــق الـــمـــصـــدر »ُرصــــــد قــيــامــهــا  ووفـــ
باالعتداء على وجه الطفل بالضرب 
ــرات، مــتــجــاوزًة بــذلــك حــدود  ثــاث مـ
ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام 
أطفال  على  عمدا  بالجناية  صحية 

اإلرادة  مـــعـــدومـــي  الـــــــوالدة  حــديــثــي 
ومسلوبيها«.

عن  التحقيق  ــراءات  إجـ وكشفت 
قيام المذكورة بتكرار ارتكاب األفعال 
اآلثمة محل التجريم على 11 طفًا 
ضغوطات  بزعم  ذلــك  مبررة  رضيعًا 
الـــعـــمـــل، وتـــــم إيـــقـــافـــهـــا واســـتـــكـــمـــال 

ــار  ــراءات الــتــحــقــيــق بــحــقــهــا. وأشـ ــ إجــ
الـــمـــصـــدر إلـــــى أنـــــه بـــإحـــالـــتـــهـــا إلـــى 
بحقها  صـــدر  المختصة  المحكمة 
بما  بــإدانــتــهــا  ابــتــدائــي يقضي  حــكــم 
بالسجن  عليها  والحكم  إليها  نسب 
مـــدة خــمــس ســنــوات، وغــرامــة مالية 

قدرها مئة ألف ريال. 

ر�صيعا   11 على  العتدائها  �صنوات   5 �صعودية  �صجن 

} تعبيرية.

العدد:  16377
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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
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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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اإ�سدار الئحة االن�سباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.. جمل�س الوزراء:

انخفا�س ن�سبة البطالة من 7.7% يف العام 2021 اإىل 5.4% يف دي�سمرب 2022 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اأم�س،  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي 

بق�سر الق�سيبية.

ويف بداية الجتماع اأكد املجل�س على اأهمية الزيارة 

التي قام بها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اإىل دولة الإمارات العربية  اآل خليفة ملك البالد املعظم 

املتحدة ال�سقيقة ولقاء جاللته مع اأخيه �ساحب ال�سمو 

الإمارات،  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 

الإقليمية  ال�ساحة  على  الإمارات  دولة  دور  على  مثنًيا 

والدولية.

املجل�س  هناأ  فقد  للتعليم،  الدويل  اليوم  ومبنا�سبة 

اأبناء الوطن من الكوادر التعليمية، مقدًرا دورهم يف رفد 

م�سارات التعليم والرتقاء مبخرجاته مبا يدعم امل�سرية 

ملك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية 

البالد املعظم.

من  املرفوعة  املذكرة  املجل�س  ا�ستعر�س  ذلك  وبعد 

والتدريب  التوظيف  اآخر م�ستجدات  ب�ساأن  العمل  وزير 

التي  القت�سادي  التعايف  خطة  �سمن   2022 للعام 

 2021 يف   %7.7 من  البطالة  ن�سبة  انخفا�س  اأظهرت 

املجل�س  ا�ستعر�س  ثم   ،2022 دي�سمرب  يف   %5.4 اإىل 

اآخر  املجتمعية حول  للخدمات  الوزارية  اللجنة  مذكرة 

م�ستجدات م�سروع ال�سمان ال�سحي.

كما ا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء ب�ساأن متابعة اأداء اجلهات احلكومية يف اأنظمة 

 2022 العام  خالل  و»بنايات«  و»توا�سل«  »�سجالت« 

الكفاءة  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

املقدمة  احلكومية  اخلدمة  جودة  وتعزيز  والإنتاجية 

يف  وال�ستثماري  التجاري  الن�ساط  ودعم  للمواطنني 

مملكة البحرين. وقد اأظهرت املذكرة م�ستويات متطورة 

جهة   53 تعاملت  حيث  توا�سل  نظام  يف  الأداء  من 

وا�ستف�ساًرا  مقرتًحا   179،421 من  اأكرث  مع  حكومية 

و�سكوى، مت اللتزام فيها بعدم جتاوز الوقت املحدد للرد 

بن�سبة 99.3%، وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد مت تلقي 

2،309 طلبات مل تتجاوز اأي معاملة منها الوقت املحدد 

�سجالت  نظام  �سعيد  وعلى  اخلدمة،  م�ستوى  لتفاقية 

مت تلقي 169،528 طلًبا ومت اللتزام باتفاقية م�ستوى 

اخلدمة بن�سبة 99%. بعد ذلك قرر املجل�س املوافقة على 

مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

الطالبي  الن�سباط  لئحة  باإ�سدار  قرار  م�سروع  حول 

جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.

الوزارية  التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

الدبلوما�سي وامللتقى  اليوم  الوزراء ب�ساأن  املرفوعة من 

ال�ستطالعية  العمل  وزير  زيارة  ونتائج  الدبلوما�سي 

اإىل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني يف دولة الإمارات 

اأ�سبوع  امل�ساركة يف  ونتائج  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

اأبوظبي لال�ستدامة، وزيارة وزير ال�سوؤون القانونية اإىل 

اأعمال  ونتائج  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وم�ساركة  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع 

للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد 

التعليمية  العمليات  العاملي 2023 وختام  القت�سادي 

-2022 الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل 

2023 وامل�ساركة يف الجتماع الوزاري ملوؤمتر التعدين 

الدويل.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�ستقبل �سفري البحرين لدى اإيطاليا

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�سيد 

بجهود العبداهلل يف تعزيز التعاون مع تركيا

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

نا�سر  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

البحرين  مملكة  �سفري  البلو�سي  حممد 

ال�سيخ  الإيطالية. ورحب  لدى اجلمهورية 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�سفري 

معرًبا  البلو�سي،  حممد  نا�سر  الدكتور 

بالقيام مبهامه  ال�سفري  تقديره جلهود  عن 

خمتلف  دفع  يف  يبذلها  التي  وباجلهود 

اجلمهورية  مع  الثنائي  التعاون  جمالت 

امل�سرتكة،  م�ساحلهما  يعزز  مبا  الإيطالية 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

الدكتور  ال�سفري  عرب  جانبه،  ومن 

بلقاء  اعتزازه  عن  البلو�سي  حممد  نا�سر 

اآل  بن حممد  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  معايل 

لهتمام  وتقديره  �سكره  وعميق  خليفة، 

ودعم معاليه.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

اإبراهيم  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

لدى  البحرين  �سفري مملكة  العبداهلل  يو�سف 

اجلمهورية الرتكية. ورحب ال�سيخ خالد بن 

الدكتور  بال�سفري  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد 

تقديره  عن  معرًبا  العبداهلل،  يو�سف  اإبراهيم 

وباجلهود  القيام مبهامه  ال�سفري يف  جلهود 

التي يبذلها يف دفع خمتلف جمالت التعاون 

يعزز  مبا  الرتكية  اجلمهورية  مع  الثنائي 

م�ساحلهما امل�سرتكة، متمنًيا له دوام التوفيق 

والنجاح. ومن جانبه، عرب ال�سفري الدكتور 

بلقاء  اعتزازه  عن  العبداهلل  يو�سف  اإبراهيم 

خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ 

وعميق �سكره وتقديره لهتمامه ودعمه.

 العالج دون �سقف وفق مبداأ حرية االختيار.. »االأعلى لل�سحة«:

»ال�سمان ال�سحي« يتيح عالج املواطنني يف جميع امل�ست�سفيات احلكومية
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأكدت 

البحرينيني  املواطنني  جميع  باأن  لل�سحة 

م�سمولني بالعالج جماًنا يف جميع امل�ست�سفيات 

مبداأ  وفق  للعالج  �سقف  ودون  احلكومية 

حرية الختيار وح�سب الباقة املتاحة جلميع 

املواطنني، وذلك عند التطبيق الكامل لربنامج 

وبرنامج  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ال�سمان ال�سحي ح�سب الإطار الزمني املحدد 

للربنامج.

�سندوق  باأن  العامة  الأمانة  واأو�سحت 

بتغطية  �سيقوم  »�سفاء«  ال�سحي  ال�سمان 

امل�ست�سفيات  يف  للمواطنني  العالج  تكاليف 

�سيختارون  التي  ا�ستثناء  دون  احلكومية 

ال�ستفادة من خدماتها العالجية وفق ال�سوابط 

التنفيذية.  واللوائح  القانون  ينظمها  التي 

ال�سمان  م�سروع  باأن  العامة  الأمانة  واأكدت 

ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء  يهدف  ال�سحي 

ح�سول  و�سرعة  �سهولة  مع  للمواطنني، 

والتطوير  ال�سحية  اخلدمة  على  املواطنني 

اململكة  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  لأداء  امل�ستمر 

وفق اأعلى معايري اجلودة وال�ستدامة.

املجل�س  اأن  اإىل  العامة  الأمانة  واأ�سارت 

ال�سيخ  الفريق طبيب  الأعلى لل�سحة برئا�سة 

على  حري�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  التوا�سل  تعزيز 

ال�سلطة  مقدمتها  ويف  والجتماعية،  الر�سمية 

الفرتة  يف  �سيتم  حيث  بغرفتيها،  الت�سريعية 

القريبة املقبلة عقد لقاءات مع اأع�ساء جمل�سي 

ال�سورى والنواب ل�سرح الأهداف والتطلعات 

خالل  من  لتحقيقها  املجل�س  ي�سعى  التي 

اإطار  يف  ال�سحي  ال�سمان  برنامج  تطبيق 

وتوفري  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حتقيق 

حر�سها  موؤكدة  ال�سحية،  اخلدمات  اأف�سل 

واملقيمني  املواطنني  جميع  لطالع  واهتمامها 

املختلفة وفًقا  الربنامج واآلياته  على تفا�سيل 

ملراحل امل�سروع.

م�ستويات متطورة من االأداء 

يف نظام »توا�سل« تظهر عدم 

جتاوز وقت الرد املحدد بن�سبة 

%99.3

حتقيق م�ستويات اأعلى

 من الكفاءة واالإنتاجية وتعزيز 

جودة اخلدمة احلكومية 

 رفد م�سارات التعليم

 واالرتقاء مبخرجاته مبا يدعم 

امل�سرية التنموية ال�ساملة

و�سط م�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية يف خمتلف امل�ست�سفيات

انطالق ور�سة التدريب ملكافحة العدوى واال�ستق�ساء الوبائي
مكافحة  عمل  ور�سة  فعاليات  انطلقت 

تنظمها  التي  الوبائي  وال�ستق�ساء  العدوى 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 

الوطني  احلر�س  وزارة  مع  بالتعاون  »نهرا« 

العدوى  ملكافحة  اخلليجي  واملركز  بال�سعودية 

و»اأديوكي�سن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

بال�س« من مملكة البحرين يف اجلانب التنظيمي.

الدكتورة  ترعاها  -التي  الور�سة  وتقام 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مرمي عذبي اجلالهمة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية- على 

مدار 4 اأيام مب�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية 

من خمتلف امل�ست�سفيات ويحا�سر فيها الدكتور 

الوبائي  ال�ستق�ساء  م�ست�سار  رم�سان  اأمين 

وخلود  ال�سعودي،  الوطني  احلر�س  وزارة  يف 

احلر�س  بوزارة  العدوى  مكافحة  من�سق  الأمري 

الوطني ال�سعودي.

العتماد  م�ست�سار  ملك  اآمنة  د.  واأكدت 

الذي  الهتمام  جت�سد  الور�سة  هذه  اأن  بالهيئة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  توليه 

اجلانب  ارتقاء  موا�سلة  يف  »نهرا«  ال�سحية 

ب�سكل  وامل�ساهمة  البحرين  مملكة  يف  الطبي 

من  امل�ست�سفيات  لكافة  العون  يد  مد  يف  فعال 

من  املزيد  حتقيق  نحو  العمل  موا�سلة  اأجل 

اأن  مبينة  اجلانب،  هذا  يف  والتطور  الأهداف 

اإىل  والهادفة  املهمة  الور�س  من  ُتعترب  الور�سة 

مكافحة العدوى وال�ستق�ساء الوبائي.

الأول والثاين  الور�سة يف يوميها  وتناولت 

العديد من املحاور منها القيادة وتطوير برنامج 

على  الإ�سراف  وبرنامج  العدوى،  مكافحة 

م�سادات امليكروبات، واإر�سادات منظمة ال�سحة 

الرعاية  اأماكن  يف  اليدين  لنظافة  العاملية 

با�ستخدام  الفكرية  امللكية  وكفاءة  ال�سحية، 

منوذج كفاءات »اأبيك«، وعملية حتديد الأمرا�س 

املر�س،  تف�سي  من  التحقيق  وعنا�سر  املعدية 

املعر�سني  ال�سحية  الرعاية  عمال  وفح�س 

وقيود  التوظيف،  قبل  والأمرا�س  للعدوى، 

العمل لعمال الرعاية ال�سحية.
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اإ�سدار الئحة االن�سباط الطالبي يف املدار�س.. جمل�س الوزراء:

انخفــا�س ن�سبـة البطالـة اإىل %5.4
برئا�سة  الــوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

املذكرة  اأمــ�ــس،  اجتماعه  يف  ـــوزراء،  ال

اآخر  ب�ساأن  العمل  وزيــر  من  املرفوعة 

للعام  والتدريب  التوظيف  م�ستجدات 

القت�سادي،  التعايف  خطة  �سمن   2022

والتي اأظهرت انخفا�س ن�سبة البطالة من 

دي�سمرب  يف   %5.4 اإىل   2021 يف   %7.7

2022. وقرر املجل�س املوافقة على م�سروع 

الطالبي  الن�سباط  لئحة  باإ�سدار  قرار 

املدار�س  يف  الدرا�سية  املراحل  جلميع 

احلكومية.

جاللته يزور القيادة العامة لقوة الدفاع.. امللك:

قوة الدفاع مو�سع تقديرنا الكبري وفخرٌ  للبحرين واأهلها
تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

القائد  املعظم  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�سى 

الأعلى للقوات امل�سلحة بزيارة القيادة العامة 

لقوة دفاع البحرين اأم�س.

دفاع  قــوة  ت�سهده  مبا  جاللته  واأ�ــســاد 

يف  متخ�س�سة  ودورات  برامج  من  البحرين 

كل املجالت، والتزود باأرقى العلوم الع�سكرية 

على اأيدي اأف�سل الكفاءات من املدربني وباأحدث 

اخلربات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  املتطورة،  ال�سبل 

وتعزيز الكفاءات من خالل التمارين الع�سكرية 

الدول  مع  با�ستمرار  جترى  التي  امل�سرتكة 

بقوة  اعتزازه  عن  معرًبا  وال�سديقة،  ال�سقيقة 

دفاع البحرين ورجالها البوا�سل الذين �سطروا 

اأ�سمى قيم الولء للوطن وما يتميزون به من 

�سجاعة لتنفيذ املهام املناطة بهم باأعلى درجات 

الإقدام والن�سباط، فهم مو�سع تقديرنا الكبري 

وفخر للبحرين واأهلها دائًما.

تغطية التكاليف من �سندوق ال�سمان ال�سحي.. »االأعلى لل�سحة«:

العالج جماًنا يف جميع امل�ست�سفيات احلكومية

جميع  باأن  لل�سحة  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأكدت 

املواطنني البحرينيني م�سمولون بالعالج جماًنا يف جميع 

وفق  للعالج  �سقف  ودون  احلكومية  امل�ست�سفيات 

مبداأ حرية الختيار وح�سب الباقة املتاحة جلميع 

لربنامج  الكامل  التطبيق  عند  وذلك  املواطنني، 

ال�سمان  وبرنامج  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ال�سحي ح�سب الإطار الزمني املحدد للربنامج.

واأو�سحت الأمانة العامة باأن �سندوق ال�سمان ال�سحي 

امل�ست�سفيات  يف  للمواطنني  العالج  تكاليف  بتغطية  �سيقوم  »�سفاء« 

�سيختارون  التي  الباقة  وح�سب  ا�ستثناء  دون  احلكومية 

التي  ال�سوابط  وفق  العالجية  خدماتها  من  ال�ستفادة 

ينظمها القانون واللوائح التنفيذية.

واأكدت الأمانة العامة على اأن م�سروع ال�سمان 

ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء  يهدف  ال�سحي 

املواطنني  ح�سول  و�سرعة  �سهولة  مع  للمواطنني، 

لأداء  امل�ستمر  والتطوير  ال�سحية  اخلدمة  على 

اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  اململكة  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

وال�ستدامة.

 رئي�س الوزراء الكويتي يرفع

ا�ستقالة احلكومة لويل العهد

رو�سيا: العامل يقرتب

من اندالع حرب عاملية ثالثة

الكويتية  الأنباء  وكالة  اأفــادت 

الوزراء  رئي�س  باأن  اأم�س  »كونا« 

الكويتي ال�سيخ اأحمد نواف ال�سباح 

قدم ا�ستقالة احلكومة اإىل ويل العهد 

الذي  ال�سباح  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ 

يتوىل معظم �سالحيات الأمري.

اتخذ وقالت  الــوزراء  رئي�س  اإن  الر�سمية  الوكالة 

ال�سلطتني  بني  العالقة  اإليه  اآلت  ملا  نتيجًة  اخلطوة  هذه 

التنفيذية والت�سريعية، معرًبا عن حكمة �سمو ويل العهد 

ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل املعهودة 

باتخاذه ما يراه حمقًقا للم�سلحة العليا للبالد.

خالل  الأمة  وجمل�س  احلكومة  بني  ال�سدام  واحتدم 

الأ�سبوعني املا�سيني، حول جمموعة من القوانني ال�سعبوية 

لقرو�س  الربملان، ومنها �سراء احلكومة  قدمها نواب يف 

املواطنني واإعادة تق�سيطها عليهم مع اإ�سقاط الفوائد، وغري 

ذلك من مقرتحات تراها احلكومة مكلفة مالًيا.

واأثار ان�سحاب احلكومة من جل�سة العا�سر من يناير، 

غ�سب  املقرتحات  هذه  مناق�سة  الربملان  فيها  بداأ  التي 

املالية  وزير  من  لكل  با�ستجوابني  نائبان  وتقدم  النواب 

ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء.

الرو�سي،  الأمن  جمل�س  رئي�س  نائب  اأكد 

الع�سكرية  العملية  باأن  مدفيديف،  دميرتي 

على  ورًدا  ق�سرًيا  اإجراًء  اأ�سبحت  اأوكرانيا  يف 

املتحدة  الوليات  قبل  من  للعدوان  التح�سري 

واأقمارها ال�سناعية.

اأ�سبح  العامل  اأن  من  مدفيديف،  وحــّذر 

يقرتب من تهديد اندلع حرب عاملية ثالثة.

املجل�س  ملكتب  اجتماع  مدفيديف يف  وقال 

على  »يجب  املوحدة«:  »رو�سيا  حلزبه  الأعلى 

حزبنا اأن ي�ساعد النا�س يف العامل على فهم اأن 

اأ�سبحت  تنفيذها  يتم  التي  اخلا�سة  العملية 

تدبرًيا ق�سرًيا، رًدا على التح�سري للعدوان من 

واأقمارها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  جانب 

من  ــايل،  احل الو�سع  وب�سبب  ال�سناعية، 

العامل قد اقرتب من خطر احلرب  اأن  الوا�سح 

العاملية الثالثة«.

عدو  �سد  ال�سراع  اأن  ميدفيديف،  واأكــد 

خارجي اأكرث اأهمية من اخلالفات بني الأحزاب، 

ي�ساعد  اأن  املوحدة«  »رو�سيا  حلزب  وميكن 

الأحــزاب  مع  احلــوار  يف  الوطنية  القوى 

الأجنبية.

»االأيام« تن�سر قراءة يف تقرير ديوان الرقابة املالية

 43% انخفا�س العجز املايل يف �سنة واحدة

»الأيام« خا�س:

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  �سّجل 

املايل يف  العجز  انخفا�س  لعامي 2021 و2022 

خالل  وذلك   ،%43 مبقدار  للدولة  العامة  امليزانية 

عاٍم واحد فقط.

العام  يف  ارتفاًعا  �سّجل  قد  املايل  العجز  وكان 

2020 حيث بلغ 1،670 مليار دينار، فيما انخف�س 

يف العام الذي تاله 2021 لي�سل اإىل 952 مليون 

ا مبقدار 718 مليون دينار. دينار، م�سجاًل انخفا�سً

وياأتي ذلك يف �سوء النجاح الباهر الذي حققته 

الإيرادات  �سّجلت  اإيراداتها، حيث  زيادة  اململكة يف 

الفعلية للدولة لل�سنة املالية 2021 ارتفاًعا بن�سبة 

26% مقارنًة بالنتائج الفعلية لل�سنة املالية 2020.

جاء ذلك بعد عاٍم مليء بالتحديات التي فر�ستها 

ال�سنوية  النمو  ن�سبة  بلغت  كورونا، حيث  جائحة 

لقطاع الفنادق واملطاعم خالل العام 2021 حوايل 

.%7.6

جاللة امللك لدى زيارته القيادة العامة لقوة الدفاع

ويل العهد رئي�س الوزراء

افتتح موؤمتر ومعر�س التطوير املهني.. وزير الداخلية:

رفع م�ستوى الكفاءة يف التعامل مع التحديات االأمنية

اأكد الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، اأن التدريب والتطوير، 

ركائز رئي�سية يف ا�سرتاتيجية التطوير والتحديث املعمول بها يف وزارة الداخلية من خالل 

الحتياجات  تلبي  التي  التدريبية  املعايري  اأف�سل  وتبني  احلديثة،  العلمية  املناهج  تطبيق 

الأمنية وت�سهم يف رفع م�ستوى الكفاءة يف التعامل مع التحديات الأمنية، لفتا اإىل اأهمية العمل 

على تطوير جمالت التوعية الأمنية والثقافة املجتمعية يف جمال الأمن وال�سالمة العامة.

اجلمعية  تعقده  والذي  املهني،  التطوير  ومعر�س  موؤمتر  اأم�س  افتتاحه  ذلك خالل  جاء 

الأمريكية ملحرتيف ال�سالمة بال�سراكة مع وزارة الداخلية.

وزير 

الداخلية

يفتتح 

معر�س 

التطوير 

املهني
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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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اإ�سدار الئحة االن�سباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.. جمل�س الوزراء:

انخفا�س ن�سبة البطالة من 7.7% يف العام 2021 اإىل 5.4% يف دي�سمرب 2022 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اأم�س،  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي 

بق�سر الق�سيبية.

ويف بداية الجتماع اأكد املجل�س على اأهمية الزيارة 

التي قام بها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اإىل دولة الإمارات العربية  اآل خليفة ملك البالد املعظم 

املتحدة ال�سقيقة ولقاء جاللته مع اأخيه �ساحب ال�سمو 

الإمارات،  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 

الإقليمية  ال�ساحة  على  الإمارات  دولة  دور  على  مثنًيا 

والدولية.

املجل�س  هناأ  فقد  للتعليم،  الدويل  اليوم  ومبنا�سبة 

اأبناء الوطن من الكوادر التعليمية، مقدًرا دورهم يف رفد 

م�سارات التعليم والرتقاء مبخرجاته مبا يدعم امل�سرية 

ملك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية 

البالد املعظم.

من  املرفوعة  املذكرة  املجل�س  ا�ستعر�س  ذلك  وبعد 

والتدريب  التوظيف  اآخر م�ستجدات  ب�ساأن  العمل  وزير 

التي  القت�سادي  التعايف  خطة  �سمن   2022 للعام 

 2021 يف   %7.7 من  البطالة  ن�سبة  انخفا�س  اأظهرت 

املجل�س  ا�ستعر�س  ثم   ،2022 دي�سمرب  يف   %5.4 اإىل 

اآخر  املجتمعية حول  للخدمات  الوزارية  اللجنة  مذكرة 

م�ستجدات م�سروع ال�سمان ال�سحي.

كما ا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء ب�ساأن متابعة اأداء اجلهات احلكومية يف اأنظمة 

 2022 العام  خالل  و»بنايات«  و»توا�سل«  »�سجالت« 

الكفاءة  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

املقدمة  احلكومية  اخلدمة  جودة  وتعزيز  والإنتاجية 

يف  وال�ستثماري  التجاري  الن�ساط  ودعم  للمواطنني 

مملكة البحرين. وقد اأظهرت املذكرة م�ستويات متطورة 

جهة   53 تعاملت  حيث  توا�سل  نظام  يف  الأداء  من 

وا�ستف�ساًرا  مقرتًحا   179،421 من  اأكرث  مع  حكومية 

و�سكوى، مت اللتزام فيها بعدم جتاوز الوقت املحدد للرد 

بن�سبة 99.3%، وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد مت تلقي 

2،309 طلبات مل تتجاوز اأي معاملة منها الوقت املحدد 

�سجالت  نظام  �سعيد  وعلى  اخلدمة،  م�ستوى  لتفاقية 

مت تلقي 169،528 طلًبا ومت اللتزام باتفاقية م�ستوى 

اخلدمة بن�سبة 99%. بعد ذلك قرر املجل�س املوافقة على 

مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

الطالبي  الن�سباط  لئحة  باإ�سدار  قرار  م�سروع  حول 

جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.

الوزارية  التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

الدبلوما�سي وامللتقى  اليوم  الوزراء ب�ساأن  املرفوعة من 

ال�ستطالعية  العمل  وزير  زيارة  ونتائج  الدبلوما�سي 

اإىل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني يف دولة الإمارات 

اأ�سبوع  امل�ساركة يف  ونتائج  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

اأبوظبي لال�ستدامة، وزيارة وزير ال�سوؤون القانونية اإىل 

اأعمال  ونتائج  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وم�ساركة  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع 

للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد 

التعليمية  العمليات  العاملي 2023 وختام  القت�سادي 

-2022 الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل 

2023 وامل�ساركة يف الجتماع الوزاري ملوؤمتر التعدين 

الدويل.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�ستقبل �سفري البحرين لدى اإيطاليا

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�سيد 

بجهود العبداهلل يف تعزيز التعاون مع تركيا

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

نا�سر  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

البحرين  مملكة  �سفري  البلو�سي  حممد 

ال�سيخ  الإيطالية. ورحب  لدى اجلمهورية 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�سفري 

معرًبا  البلو�سي،  حممد  نا�سر  الدكتور 

بالقيام مبهامه  ال�سفري  تقديره جلهود  عن 

خمتلف  دفع  يف  يبذلها  التي  وباجلهود 

اجلمهورية  مع  الثنائي  التعاون  جمالت 

امل�سرتكة،  م�ساحلهما  يعزز  مبا  الإيطالية 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

الدكتور  ال�سفري  عرب  جانبه،  ومن 

بلقاء  اعتزازه  عن  البلو�سي  حممد  نا�سر 

اآل  بن حممد  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  معايل 

لهتمام  وتقديره  �سكره  وعميق  خليفة، 

ودعم معاليه.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

اإبراهيم  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

لدى  البحرين  �سفري مملكة  العبداهلل  يو�سف 

اجلمهورية الرتكية. ورحب ال�سيخ خالد بن 

الدكتور  بال�سفري  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد 

تقديره  عن  معرًبا  العبداهلل،  يو�سف  اإبراهيم 

وباجلهود  القيام مبهامه  ال�سفري يف  جلهود 

التي يبذلها يف دفع خمتلف جمالت التعاون 

يعزز  مبا  الرتكية  اجلمهورية  مع  الثنائي 

م�ساحلهما امل�سرتكة، متمنًيا له دوام التوفيق 

والنجاح. ومن جانبه، عرب ال�سفري الدكتور 

بلقاء  اعتزازه  عن  العبداهلل  يو�سف  اإبراهيم 

خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ 

وعميق �سكره وتقديره لهتمامه ودعمه.

 العالج دون �سقف وفق مبداأ حرية االختيار.. »االأعلى لل�سحة«:

»ال�سمان ال�سحي« يتيح عالج املواطنني يف جميع امل�ست�سفيات احلكومية
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأكدت 

البحرينيني  املواطنني  جميع  باأن  لل�سحة 

م�سمولني بالعالج جماًنا يف جميع امل�ست�سفيات 

مبداأ  وفق  للعالج  �سقف  ودون  احلكومية 

حرية الختيار وح�سب الباقة املتاحة جلميع 

املواطنني، وذلك عند التطبيق الكامل لربنامج 

وبرنامج  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ال�سمان ال�سحي ح�سب الإطار الزمني املحدد 

للربنامج.

�سندوق  باأن  العامة  الأمانة  واأو�سحت 

بتغطية  �سيقوم  »�سفاء«  ال�سحي  ال�سمان 

امل�ست�سفيات  يف  للمواطنني  العالج  تكاليف 

�سيختارون  التي  ا�ستثناء  دون  احلكومية 

ال�ستفادة من خدماتها العالجية وفق ال�سوابط 

التنفيذية.  واللوائح  القانون  ينظمها  التي 

ال�سمان  م�سروع  باأن  العامة  الأمانة  واأكدت 

ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء  يهدف  ال�سحي 

ح�سول  و�سرعة  �سهولة  مع  للمواطنني، 

والتطوير  ال�سحية  اخلدمة  على  املواطنني 

اململكة  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  لأداء  امل�ستمر 

وفق اأعلى معايري اجلودة وال�ستدامة.

املجل�س  اأن  اإىل  العامة  الأمانة  واأ�سارت 

ال�سيخ  الفريق طبيب  الأعلى لل�سحة برئا�سة 

على  حري�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  التوا�سل  تعزيز 

ال�سلطة  مقدمتها  ويف  والجتماعية،  الر�سمية 

الفرتة  يف  �سيتم  حيث  بغرفتيها،  الت�سريعية 

القريبة املقبلة عقد لقاءات مع اأع�ساء جمل�سي 

ال�سورى والنواب ل�سرح الأهداف والتطلعات 

خالل  من  لتحقيقها  املجل�س  ي�سعى  التي 

اإطار  يف  ال�سحي  ال�سمان  برنامج  تطبيق 

وتوفري  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حتقيق 

حر�سها  موؤكدة  ال�سحية،  اخلدمات  اأف�سل 

واملقيمني  املواطنني  جميع  لطالع  واهتمامها 

املختلفة وفًقا  الربنامج واآلياته  على تفا�سيل 

ملراحل امل�سروع.

م�ستويات متطورة من االأداء 

يف نظام »توا�سل« تظهر عدم 

جتاوز وقت الرد املحدد بن�سبة 
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حتقيق م�ستويات اأعلى

 من الكفاءة واالإنتاجية وتعزيز 

جودة اخلدمة احلكومية 

 رفد م�سارات التعليم

 واالرتقاء مبخرجاته مبا يدعم 

امل�سرية التنموية ال�ساملة

و�سط م�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية يف خمتلف امل�ست�سفيات

انطالق ور�سة التدريب ملكافحة العدوى واال�ستق�ساء الوبائي
مكافحة  عمل  ور�سة  فعاليات  انطلقت 

تنظمها  التي  الوبائي  وال�ستق�ساء  العدوى 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 

الوطني  احلر�س  وزارة  مع  بالتعاون  »نهرا« 

العدوى  ملكافحة  اخلليجي  واملركز  بال�سعودية 

و»اأديوكي�سن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

بال�س« من مملكة البحرين يف اجلانب التنظيمي.

الدكتورة  ترعاها  -التي  الور�سة  وتقام 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مرمي عذبي اجلالهمة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية- على 

مدار 4 اأيام مب�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية 

من خمتلف امل�ست�سفيات ويحا�سر فيها الدكتور 

الوبائي  ال�ستق�ساء  م�ست�سار  رم�سان  اأمين 

وخلود  ال�سعودي،  الوطني  احلر�س  وزارة  يف 

احلر�س  بوزارة  العدوى  مكافحة  من�سق  الأمري 

الوطني ال�سعودي.

العتماد  م�ست�سار  ملك  اآمنة  د.  واأكدت 

الذي  الهتمام  جت�سد  الور�سة  هذه  اأن  بالهيئة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  توليه 

اجلانب  ارتقاء  موا�سلة  يف  »نهرا«  ال�سحية 

ب�سكل  وامل�ساهمة  البحرين  مملكة  يف  الطبي 

من  امل�ست�سفيات  لكافة  العون  يد  مد  يف  فعال 

من  املزيد  حتقيق  نحو  العمل  موا�سلة  اأجل 

اأن  مبينة  اجلانب،  هذا  يف  والتطور  الأهداف 

اإىل  والهادفة  املهمة  الور�س  من  ُتعترب  الور�سة 

مكافحة العدوى وال�ستق�ساء الوبائي.

الأول والثاين  الور�سة يف يوميها  وتناولت 

العديد من املحاور منها القيادة وتطوير برنامج 

على  الإ�سراف  وبرنامج  العدوى،  مكافحة 

م�سادات امليكروبات، واإر�سادات منظمة ال�سحة 

الرعاية  اأماكن  يف  اليدين  لنظافة  العاملية 

با�ستخدام  الفكرية  امللكية  وكفاءة  ال�سحية، 

منوذج كفاءات »اأبيك«، وعملية حتديد الأمرا�س 

املر�س،  تف�سي  من  التحقيق  وعنا�سر  املعدية 

املعر�سني  ال�سحية  الرعاية  عمال  وفح�س 

وقيود  التوظيف،  قبل  والأمرا�س  للعدوى، 

العمل لعمال الرعاية ال�سحية.
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اإ�سدار الئحة االن�سباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.. جمل�س الوزراء:

انخفا�س ن�سبة البطالة من 7.7% يف العام 2021 اإىل 5.4% يف دي�سمرب 2022 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اأم�س،  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي 

بق�سر الق�سيبية.

ويف بداية الجتماع اأكد املجل�س على اأهمية الزيارة 

التي قام بها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اإىل دولة الإمارات العربية  اآل خليفة ملك البالد املعظم 

املتحدة ال�سقيقة ولقاء جاللته مع اأخيه �ساحب ال�سمو 

الإمارات،  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 

الإقليمية  ال�ساحة  على  الإمارات  دولة  دور  على  مثنًيا 

والدولية.

املجل�س  هناأ  فقد  للتعليم،  الدويل  اليوم  ومبنا�سبة 

اأبناء الوطن من الكوادر التعليمية، مقدًرا دورهم يف رفد 

م�سارات التعليم والرتقاء مبخرجاته مبا يدعم امل�سرية 

ملك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية 

البالد املعظم.

من  املرفوعة  املذكرة  املجل�س  ا�ستعر�س  ذلك  وبعد 

والتدريب  التوظيف  اآخر م�ستجدات  ب�ساأن  العمل  وزير 

التي  القت�سادي  التعايف  خطة  �سمن   2022 للعام 

 2021 يف   %7.7 من  البطالة  ن�سبة  انخفا�س  اأظهرت 

املجل�س  ا�ستعر�س  ثم   ،2022 دي�سمرب  يف   %5.4 اإىل 

اآخر  املجتمعية حول  للخدمات  الوزارية  اللجنة  مذكرة 

م�ستجدات م�سروع ال�سمان ال�سحي.

كما ا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء ب�ساأن متابعة اأداء اجلهات احلكومية يف اأنظمة 

 2022 العام  خالل  و»بنايات«  و»توا�سل«  »�سجالت« 

الكفاءة  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

املقدمة  احلكومية  اخلدمة  جودة  وتعزيز  والإنتاجية 

يف  وال�ستثماري  التجاري  الن�ساط  ودعم  للمواطنني 

مملكة البحرين. وقد اأظهرت املذكرة م�ستويات متطورة 

جهة   53 تعاملت  حيث  توا�سل  نظام  يف  الأداء  من 

وا�ستف�ساًرا  مقرتًحا   179،421 من  اأكرث  مع  حكومية 

و�سكوى، مت اللتزام فيها بعدم جتاوز الوقت املحدد للرد 

بن�سبة 99.3%، وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد مت تلقي 

2،309 طلبات مل تتجاوز اأي معاملة منها الوقت املحدد 

�سجالت  نظام  �سعيد  وعلى  اخلدمة،  م�ستوى  لتفاقية 

مت تلقي 169،528 طلًبا ومت اللتزام باتفاقية م�ستوى 

اخلدمة بن�سبة 99%. بعد ذلك قرر املجل�س املوافقة على 

مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

الطالبي  الن�سباط  لئحة  باإ�سدار  قرار  م�سروع  حول 

جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية.

الوزارية  التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

الدبلوما�سي وامللتقى  اليوم  الوزراء ب�ساأن  املرفوعة من 

ال�ستطالعية  العمل  وزير  زيارة  ونتائج  الدبلوما�سي 

اإىل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني يف دولة الإمارات 

اأ�سبوع  امل�ساركة يف  ونتائج  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

اأبوظبي لال�ستدامة، وزيارة وزير ال�سوؤون القانونية اإىل 

اأعمال  ونتائج  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وم�ساركة  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع 

للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد 

التعليمية  العمليات  العاملي 2023 وختام  القت�سادي 

-2022 الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل 

2023 وامل�ساركة يف الجتماع الوزاري ملوؤمتر التعدين 

الدويل.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�ستقبل �سفري البحرين لدى اإيطاليا

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�سيد 

بجهود العبداهلل يف تعزيز التعاون مع تركيا

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

نا�سر  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

البحرين  مملكة  �سفري  البلو�سي  حممد 

ال�سيخ  الإيطالية. ورحب  لدى اجلمهورية 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�سفري 

معرًبا  البلو�سي،  حممد  نا�سر  الدكتور 

بالقيام مبهامه  ال�سفري  تقديره جلهود  عن 

خمتلف  دفع  يف  يبذلها  التي  وباجلهود 

اجلمهورية  مع  الثنائي  التعاون  جمالت 

امل�سرتكة،  م�ساحلهما  يعزز  مبا  الإيطالية 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

الدكتور  ال�سفري  عرب  جانبه،  ومن 

بلقاء  اعتزازه  عن  البلو�سي  حممد  نا�سر 

اآل  بن حممد  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  معايل 

لهتمام  وتقديره  �سكره  وعميق  خليفة، 

ودعم معاليه.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد 

يف  مبكتبه  اأم�س  الدبلوما�سية،  لل�سوؤون 

اإبراهيم  الدكتور  ال�سفري  الق�سيبية،  ق�سر 

لدى  البحرين  �سفري مملكة  العبداهلل  يو�سف 

اجلمهورية الرتكية. ورحب ال�سيخ خالد بن 

الدكتور  بال�سفري  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد 

تقديره  عن  معرًبا  العبداهلل،  يو�سف  اإبراهيم 

وباجلهود  القيام مبهامه  ال�سفري يف  جلهود 

التي يبذلها يف دفع خمتلف جمالت التعاون 

يعزز  مبا  الرتكية  اجلمهورية  مع  الثنائي 

م�ساحلهما امل�سرتكة، متمنًيا له دوام التوفيق 

والنجاح. ومن جانبه، عرب ال�سفري الدكتور 

بلقاء  اعتزازه  عن  العبداهلل  يو�سف  اإبراهيم 

خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ 

وعميق �سكره وتقديره لهتمامه ودعمه.

 العالج دون �سقف وفق مبداأ حرية االختيار.. »االأعلى لل�سحة«:

»ال�سمان ال�سحي« يتيح عالج املواطنني يف جميع امل�ست�سفيات احلكومية
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأكدت 

البحرينيني  املواطنني  جميع  باأن  لل�سحة 

م�سمولني بالعالج جماًنا يف جميع امل�ست�سفيات 

مبداأ  وفق  للعالج  �سقف  ودون  احلكومية 

حرية الختيار وح�سب الباقة املتاحة جلميع 

املواطنني، وذلك عند التطبيق الكامل لربنامج 

وبرنامج  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ال�سمان ال�سحي ح�سب الإطار الزمني املحدد 

للربنامج.

�سندوق  باأن  العامة  الأمانة  واأو�سحت 

بتغطية  �سيقوم  »�سفاء«  ال�سحي  ال�سمان 

امل�ست�سفيات  يف  للمواطنني  العالج  تكاليف 

�سيختارون  التي  ا�ستثناء  دون  احلكومية 

ال�ستفادة من خدماتها العالجية وفق ال�سوابط 

التنفيذية.  واللوائح  القانون  ينظمها  التي 

ال�سمان  م�سروع  باأن  العامة  الأمانة  واأكدت 

ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء  يهدف  ال�سحي 

ح�سول  و�سرعة  �سهولة  مع  للمواطنني، 

والتطوير  ال�سحية  اخلدمة  على  املواطنني 

اململكة  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  لأداء  امل�ستمر 

وفق اأعلى معايري اجلودة وال�ستدامة.

املجل�س  اأن  اإىل  العامة  الأمانة  واأ�سارت 

ال�سيخ  الفريق طبيب  الأعلى لل�سحة برئا�سة 

على  حري�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  التوا�سل  تعزيز 

ال�سلطة  مقدمتها  ويف  والجتماعية،  الر�سمية 

الفرتة  يف  �سيتم  حيث  بغرفتيها،  الت�سريعية 

القريبة املقبلة عقد لقاءات مع اأع�ساء جمل�سي 

ال�سورى والنواب ل�سرح الأهداف والتطلعات 

خالل  من  لتحقيقها  املجل�س  ي�سعى  التي 

اإطار  يف  ال�سحي  ال�سمان  برنامج  تطبيق 

وتوفري  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حتقيق 

حر�سها  موؤكدة  ال�سحية،  اخلدمات  اأف�سل 

واملقيمني  املواطنني  جميع  لطالع  واهتمامها 

املختلفة وفًقا  الربنامج واآلياته  على تفا�سيل 

ملراحل امل�سروع.

م�ستويات متطورة من االأداء 

يف نظام »توا�سل« تظهر عدم 

جتاوز وقت الرد املحدد بن�سبة 

%99.3

حتقيق م�ستويات اأعلى

 من الكفاءة واالإنتاجية وتعزيز 

جودة اخلدمة احلكومية 

 رفد م�سارات التعليم

 واالرتقاء مبخرجاته مبا يدعم 

امل�سرية التنموية ال�ساملة

و�سط م�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية يف خمتلف امل�ست�سفيات

انطالق ور�سة التدريب ملكافحة العدوى واال�ستق�ساء الوبائي
مكافحة  عمل  ور�سة  فعاليات  انطلقت 

تنظمها  التي  الوبائي  وال�ستق�ساء  العدوى 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 

الوطني  احلر�س  وزارة  مع  بالتعاون  »نهرا« 

العدوى  ملكافحة  اخلليجي  واملركز  بال�سعودية 

و»اأديوكي�سن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

بال�س« من مملكة البحرين يف اجلانب التنظيمي.

الدكتورة  ترعاها  -التي  الور�سة  وتقام 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مرمي عذبي اجلالهمة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية- على 

مدار 4 اأيام مب�ساركة وا�سعة من الكوادر الطبية 

من خمتلف امل�ست�سفيات ويحا�سر فيها الدكتور 

الوبائي  ال�ستق�ساء  م�ست�سار  رم�سان  اأمين 

وخلود  ال�سعودي،  الوطني  احلر�س  وزارة  يف 

احلر�س  بوزارة  العدوى  مكافحة  من�سق  الأمري 

الوطني ال�سعودي.

العتماد  م�ست�سار  ملك  اآمنة  د.  واأكدت 

الذي  الهتمام  جت�سد  الور�سة  هذه  اأن  بالهيئة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  توليه 

اجلانب  ارتقاء  موا�سلة  يف  »نهرا«  ال�سحية 

ب�سكل  وامل�ساهمة  البحرين  مملكة  يف  الطبي 

من  امل�ست�سفيات  لكافة  العون  يد  مد  يف  فعال 

من  املزيد  حتقيق  نحو  العمل  موا�سلة  اأجل 

اأن  مبينة  اجلانب،  هذا  يف  والتطور  الأهداف 

اإىل  والهادفة  املهمة  الور�س  من  ُتعترب  الور�سة 

مكافحة العدوى وال�ستق�ساء الوبائي.

الأول والثاين  الور�سة يف يوميها  وتناولت 

العديد من املحاور منها القيادة وتطوير برنامج 

على  الإ�سراف  وبرنامج  العدوى،  مكافحة 

م�سادات امليكروبات، واإر�سادات منظمة ال�سحة 

الرعاية  اأماكن  يف  اليدين  لنظافة  العاملية 

با�ستخدام  الفكرية  امللكية  وكفاءة  ال�سحية، 

منوذج كفاءات »اأبيك«، وعملية حتديد الأمرا�س 

املر�س،  تف�سي  من  التحقيق  وعنا�سر  املعدية 

املعر�سني  ال�سحية  الرعاية  عمال  وفح�س 

وقيود  التوظيف،  قبل  والأمرا�س  للعدوى، 

العمل لعمال الرعاية ال�سحية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12344/PDF/INAF_20230124004616833.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/996530/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/996529/News.html?vFrom=TagListing
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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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رنا بنت عبدالرحمن تتسلم 
كتاب »جمال الكلمة جمال«

اس��تقبلت مدي��ر عام تنمية الم��وارد البش��رية واألداء بجهاز 
الخدم��ة المدني��ة الش��يخة رنا بن��ت عبدالرحم��ن آل خليفة 
بمكتبه��ا الكات��ب الصحفي جم��ال الياقوت، ال��ذي قدم لها 
نسخة من كتابه بعنوان »جمال الكلمة جمال« والذي يحتوي 
على كلمات وصور مؤثرة وتوثيق صور أخرى للمؤلف مع عدد 

من الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات.
  وخ��ال اللق��اء هنأ الياق��وت الش��يخة رنا بنت عب��د الرحمن 
آل خليف��ة  مدير عام تنمي��ة الموارد البش��رية واألداء بجهاز 

الخدمة المدنية بتعيينها في منصبها الجديد.
وأشادت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن آل خليفة  بالجهود التي 
بذلها الياقوت في إعداد الكتاب وإسهاماته في إثراء الساحات 
األدبية. من جهته أعرب الياقوت عن شكره وتقديره للشيخة 
رنا بنت عبد الرحمن آل خليفة عن دعمها وتشجيعها للجهود 

اإلعامية والصحفية.

 »باس« تدعم تشجير 
شارع حاتم الطائي

أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، بالش��راكة مع وزارة 
ش��ؤون البلديات والزراعة والمجلس األعل��ى للبيئة، عن تلقي 
الحمل��ة الوطنية للتش��جير »ُدم��ت خضراء« دعم��ًا كريمًا من 
ش��ركة خدمات مط��ار البحرين »باس«، للمس��اهمة في زراعة 
79 ش��جرة نيم على امتداد 1031 مترًا طوليًا على ش��ارع حاتم 

الطائي بمحافظة المحرق.
وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة للحملة الوطنية 
للتشجير حيث تس��عى المبادرة لتوحيد الجهود والتنسيق بين 
البلديات األربع ومؤسسات القطاع الخاص واألهلي للمساهمة 
ف��ي تحقيق األه��داف البيئي��ة لمملكة البحري��ن ودعم جهود 

الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتم تدش��ين الموق��ع بحضور األمين العام للمب��ادرة الوطنية 
لتنمي��ة القطاع الزراعي الش��يخة مرام بنت عيس��ى آل خليفة، 
نبيل خال��د كانو رئيس مجل��س اإلدارة، فهد عيس��ى القاضي 
الرئيس التنفي��ذي للدعم المركزي، هن��اء عبدالواحد الرئيس 
التنفيذي للموارد البش��رية، وبحضور عدد من موظفي الشركة 
للمس��اهمة في غرس الشتات انطاقا من الدور الوطني الذي 
تتبناه »باس« في دعم وتعزيز القطاع الزراعي والبيئي لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وعبرت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن امتنانها لشركة 
خدم��ات مطار البحري��ن على هذا الدعم الجزيل والذي س��يعزز 
جهود الحملة نحو توس��عة الرقع��ة الخضراء بمملكة البحرين 
وتحقي��ق أهداف التنمية المس��تدامة لتنع��م األجيال القادمة 

ببيئة أكثر صحة وخضرة.

 »إن جي إن« تستعرض
 حلولها لمساعدة العمالء

على التحول الرقمي
ش��اركت »إن جي إن« العالمية ألنظمة المعلومات المتكاملة 
في فعاليات »منتدى الش��رق األوسط لاس��تدامة« الذي أقيم 
مؤخ��رًا في البحرين تح��ت رعاية وزير النف��ط والبيئة الدكتور 
محم��د مب��ارك بن دينه، تح��ت عنوان »تحول األعم��ال للحياد 
الكربون��ي الصف��ري - الطري��ق نحو مس��تقبل ناجح منخفض 
الكربون«، وبحض��ور نحو 400 من المس��ؤولين وصناع القرار 

ونخبة من خبراء االستدامة.
وش��اركت »إن جي إن« في هذا المنتدى ك�»ش��ريك التواصل«، 
وح��رص فريق عمل الش��ركة على التحاور وتب��ادل المعلومات 
ووجهات النظ��ر حول األه��داف اإلقليمية لخف��ض االنبعاثات 
الكربوني��ة وتفعي��ل دور القط��اع الخاص في دعم المس��اعي 
الوطني��ة واإلقليمي��ة ف��ي س��بيل الوص��ول للحي��اد الكربوني 

الصفري.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للش��ركة، يعق��وب العوض��ي، إن 
منتدى الش��رق األوسط لاس��تدامة كان فرصة مواتية قدمت 
خاله��ا »إن ج��ي إن« رؤيتها لدور التح��ول الرقمي في تحقيق 
الحي��اد الكربون��ي من خ��ال تقدي��م الحلول الت��ي تركز على 
تقليل نمو اس��تهاك الطاق��ة، وتعزيز التنمي��ة االقتصادية، 
وزي��ادة القدرة الوطنية على االبتكار ف��ي تطوير »التكنولوجيا 
الخض��راء« وتش��جيع اس��تخدامها عل��ى نطاق واس��ع، وتعزيز 
القدرة التنافس��ية في مجال التكنولوجيا الخضراء على الساحة 
العالمي��ة، والعمل على ضمان التنمية المس��تدامة والحفاظ 
على البيئة لألجيال القادمة. وأضاف في تصريح له على هامش 
المش��اركة في المنتدى إلى أن »إن جي إن« العالمية تس��اعد 
عماءها من شركات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص 
عل��ى تعزيز التزامهم بقضايا البيئ��ة والمناخ، وذلك من خال 
دم��ج تكنولوجي��ا المعلومات ف��ي عمليات التش��غيل بكفاءة، 
واالس��تخدام الذكي وتوفير الطاقة، والحد م��ن الهدر والفاقد 

والمخلفات من أي نوع كانت.

 »البحرين الوطني«: قبول عمليات الدفع
ببطاقات »جي سي بي« في البحرين

أعل��ن بن��ك البحري��ن الوطن��ي )NBB( ع��ن توقيع 
اتفاقية مع ش��ركة »جي س��ي بي الدولي��ة«، الفرع 
التاب��ع للعمليات الدولية لش��ركة »جي س��ي بي« 
المتحدة ونظام الدفع الرائد في اليابان، وذلك من 
أجل قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات »جي سي 
بي« عبر أجه��زة نقاط البيع والتج��ارة اإللكترونية 
ف��ي مملك��ة البحرين. وق��د أقيمت مراس��م توقيع 
االتفاقية في المقر الرئيسي لبنك البحرين الوطني، 
وذل��ك بحض��ور ممثلي ع��ن كل من بن��ك البحرين 

الوطني وشركة جي سي بي.
وستوفر هذه الشراكة مع جي سي بي »JCB«لحاملي 
البطاق��ات م��ن األس��واق اآلس��يوية الق��درة عل��ى 
استخدام بطاقات »جي س��ي بي« الخاصة بهم في 
جمي��ع منافذ البي��ع التابعة لبن��ك البحرين الوطني 
والمتواج��دة في مختلف أنحاء مملكة البحرين، مما 
يأتي في إطار التزام بنك البحرين الوطني بتوس��يع 
نط��اق خدماته من أج��ل تزويد العم��اء الحاليين 
والجدد بإمكانية الوصول الس��لس إلى جميع منافذ 
البيع وتماشيًا مع وعد العامة التجارية للبقاء أقرب 

إليهم.
الخدم��ات   - للمجموع��ة  تنفي��ذي  رئي��س  وق��ال 
المصرفية واالس��تثمارية للش��ركات والمؤسسات 
المالي��ة في بن��ك البحرين الوطني هش��ام الكردي: 
»يس��عدنا أن نتع��اون مع »جي س��ي ب��ي« لتزويد 
حاملي هذه البطاقات بإمكانية اس��تخدامها للدفع 
عب��ر القن��وات المصرفية لبن��ك البحري��ن الوطني. 
وتعد هذه الش��راكة بمثابة خطوة أخرى إلى األمام 
في مس��يرة البنك نحو توس��يع نطاق قبول بطاقات 
»JCB« في أجهزة نقاط البيع بالمملكة، فضًا عن 
تقوية الروابط بين البلدين، من خال تزويد جميع 
العماء من المواطنين والمقيمين بأفضل مستوى 

من الخدمات«.
من جهته، قال الرئي��س ومدير العمليات في »جي 
س��ي بي« الدولية يوش��يكي كانيكو: »تعد مملكة 
البحرين من إحدى الوجهات البارزة للس��فر لحاملي 
بطاقاتن��ا وكذلك بالنس��بة إلى ش��ركة »جي س��ي 
بي«، نظ��رًا لوجود قاعدة محلي��ة لحاملي بطاقاتنا 
فيها. ولذا، ُتس��عدنا هذه الشراكة مع بنك البحرين 

الوطن��ي، أح��د أكبر البن��وك والمؤسس��ات المالية 
الرائدة في المنطقة، لتوس��يع نطاق قبول بطاقات 
»جي س��ي بي«، حيث س��تعمل هذه الش��راكة على 
توفير مزيد من س��بل الراح��ة لحاملي بطاقاتنا في 
المملكة، وتلبية احتياجاتهم المصرفية والسياحية 

أينما كانوا في مختلف أنحاء العالم«.
وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع التزام بنك البحرين 
الوطني بتبس��يط رحل��ة العماء من خ��ال إضفاء 
الطاب��ع الش��خصي وتوفي��ر مزي��د م��ن الراحة في 
حياته��م اليومية، باإلضافة إلى تعزيز العاقات مع 

المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن »جي س��ي بي« ه��ي عامة تجارية عالمية 
ف��ي مج��ال الدف��ع وإص��دار البطاقات ف��ي اليابان، 
وتق��دم خدماته��ا ألكثر م��ن 150 ملي��ون عميل. 
ويت��م قب��ول بطاقات الش��ركة ف��ي أكث��ر من 41 
مليون موقع حول العالم، وتعتبر العامة التجارية 
الدولية الوحي��دة لعمليات الدفع ف��ي اليابان حيث 
تقّدم حل��ول وتقنيات دف��ع عالية الجودة وتتس��م 

بمستويات عالية من األمان.

 ميليباري عضوًا في مجلس 
إدارة الشركاء العالميين إلدارة األصول

تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الخليجي��ة للصيان��ة واالعتمادية 
س��عد  المهن��دس   »GSMR«
إبراهيم الش��مراني بالتهنئة إلى 
المهندس ن��ادر عبداهلل ميليباري، 
عضو مجل��س إدارة GSMR على 
انتخاب��ه عضوًا ف��ي مجلس إدارة 
الشركاء العالميين إلدارة األصول 
»WPiAM« وه��ي منظمة عالمية 
معروف��ة بعملها في مجال تبادل 
المعرفة في مج��ال إدارة األصول 
المهن��دس  س��يكون  وأض��اف 
ممت��ازة  إضاف��ة  عب��داهلل  ن��ادر 
الكبيرة  المنظم��ة بخبرت��ه  إل��ى 
كواحد من أعم��دة مجال الصيانة 
واالعتمادي��ة وإدارة األص��ول في 
القط��اع الصناع��ي ف��ي المنطقة 
من خال دوره كعضو في مجلس 
إدارة »WPiAM«، وال��ذي ب��دوره 
ف��ي هذا  المتخصصين  سيش��جع 
المجال على معرف��ة المزيد حول 

ونظ��ام  األص��ول  إدارة  مب��ادرات 
 »GCS« العالمي��ة  الش��هادات 
وتشجيع المزيد من المتخصصين 
ف��ي إدارة األص��ول ف��ي المنطقة 
للحص��ول على ش��هادة م��ن أجل 
تعزيز حياتهم المهنية مع تطوير 
المعرفة في الوقت نفس��ه بإدارة 

األصول في المنطقة.
 GSMR كم��ا هنأ نائ��ب رئي��س
مي��رزا  محم��ود  المهن��دس 
المهندس ن��ادر عبد اهلل وذكر أن 
هذا ش��رف كبير ل� GSMR وجميع 
أعضائها ألنه سيعزز الوعي بإدارة 
األصول ف��ي المنطقة ولتش��جيع 

أعض��اء الجمعية على اغتنام هذه 
الفرصة لمعرفة المزيد عن إدارة 
األصول وإضافة قيمة لشركاتهم 
ومؤسساتهم من خال المشاركة 
الفعال��ة ف��ي أنش��طة الجمعي��ة 
وتقييم  لتطوي��ر  والت��ي ته��دف 
إدارة  ف��ي  بالكف��اءة  واالعت��راف 
األصول لصالح أعضائها ومجتمع 
مس��توى  عل��ى  األص��ول  إدارة 
المنطقة« المهندس نادر عبداهلل 
ه��و الرئي��س التنفيذي للش��ركة 
المع��دات.  لخدم��ات  العربي��ة 
ولدي��ه أكث��ر م��ن 20 عام��ًا من 
الخبرة ف��ي مختلف الصناعات بما 
ف��ي ذل��ك النف��ط والغ��از وإدارة 
المش��اريع والطيران. وهو حاصل 
على ماجس��تير ف��ي إدارة األعمال 
من جامع��ة هونغ كون��غ للعلوم 
والتكنولوجي��ا »HKUST« ودرجة 
الهندس��ة  ف��ي  البكالوري��وس 

الميكانيكية من جامعة أالباما.

 »األهلية« تدعو الطلبة المستجدين 
والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

دع��ت مس��اعدة رئي��س الجامع��ة 
والتس��ويق  لإلع��ام  األهلي��ة 
والعاقات العامة د. ثائرة الشيراوي 
الطلبة المتقدمين بطلبات االلتحاق 
بالجامع��ة ف��ي الفص��ل الدراس��ي 
بإنه��اء  المس��ارعة  إل��ى  الثان��ي 
إجراءات تثبي��ت القبول، منوهة إلى 
أن الجامعة تق��دم خدمة مرنة جدا 
ف��ي دفع الرس��وم الدراس��ية وتتيح 
لطلبته��ا وأولياء أمورهم تقس��يط 
الرسوم على امتداد الفصل الدراسي 
إلى جان��ب ما تتيح��ه الجامعة من 
من��ح جزئي��ة للطلب��ة المتفوقي��ن 

والمتميزين.
وأكدت الش��يراوي استمرار فتح باب 
القب��ول ف��ي برام��ج البكالوري��وس 
والماجس��تير والدكتوراه حتى نفاد 

المخصص��ة  الدراس��ية  المقاع��د 
للطلبة المس��تجدين للفصل الثاني 
م��ن العام الدراس��ي 2022/  2023، 

طبق��ًا للوائ��ح األكاديمي��ة لألمانة 
العام��ة لمجل��س التعلي��م العالي 
ومتطلب��ات الج��ودة، منوهة إلى أن 
الجامعة مفتوح��ة لخريجي  أب��واب 
الثانوية والطلب��ة المحولين وأولياء 
األم��ور لزي��ارة الجامع��ة والتع��رف 
برامجه��ا  عل��ى  مباش��ر  بش��كل 
العلمي��ة  وخدماته��ا  األكاديمي��ة 
والتسهيات التي تقدمها لطابها.

األهلية  الجامعة  اس��تكمال  وأكدت 
الس��تئناف  اس��تعداداتها  كام��ل 
الفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية، 
ع��اوة عل��ى الخط��وات اإلجرائي��ة 
االعتيادي��ة، كتنظيم ي��وم التهيئة 
للطلب��ة المس��تجدين للتعرف على 
وانطباعاتهم  احتياجاته��م  مختلف 
وتعريفه��م  الدراس��ة،  س��ير  ع��ن 

بحقوقهم األكاديمية والخدمية.
وتعد الجامع��ة األهلية أول جامعة 
البحري��ن، إذ  خاص��ة ف��ي مملك��ة 
ينتظم فيها اليوم نحو 2000 طالب 
17 فوج��ًا  وطالب��ة، فيم��ا خرج��ت 
م��ن طلبته��ا متضمني��ن خريجين 
بدرجات البكالوريوس والماجس��تير 
والدكتوراه من 5 كليات علمية، هي: 
المعلومات، كلية  كلية تكنولوجي��ا 
العل��وم اإلداري��ة والمالي��ة، وكلية 
اآلداب والعل��وم، وكلية الهندس��ة، 
وكلية الدراس��ات العليا والبحوث. إذ 
ته��دف الجامع��ة منذ نش��أتها إلى 
تقدي��م نموذج راق م��ن التعليم ذو 
الجودة العالية في إطار تعزيز الدور 
الري��ادي لمملكة البحرين في مجال 

التعليم العالي.

د. ثائرة الشيراوي

 »البحرين الجامعية« توقع 
اتفاقية تعاون مع »روتاري السلمانية«

وقعت كلي��ة البحري��ن الجامعية 
ونادي روتاري السلمانية اتفاقية 
والتنسيق  التعاون  س��بل  لتعزيز 

بين الطرفين. 
وج��رى التوقي��ع بكلي��ة البحرين 
م��ن  كل  ووقعه��ا  الجامعي��ة، 
الرئيس المؤسس للكلية ورئيس 
مجل��س األمن��اء الش��يخ خالد بن 
محم��د آل خليف��ة، ورئيس نادي 
روتاري السلمانية حسن المنصور.

ومن المق��رر بموج��ب االتفاقية 
أن يمن��ح طلب��ة الكلي��ة مقاع��د 
الت��ي  ال��دورات واألنش��طة  ف��ي 
ينظمه��ا النادي، فضًا عن تبادل 
الزي��ارات األكاديمي��ة، والعلمية، 
بي��ن  والثقافي��ة  والتدريبي��ة، 
الطرفين، بما في ذلك اس��تقبال 
م��ن  جان��ب  لحض��ور  الطلب��ة 
والن��دوات والفعاليات  الجلس��ات 
الت��ي ينظمها الن��ادي، واالنتفاع 

الهيئ��ة  أعض��اء  خب��رات  م��ن 
األكاديمية من خال االستشارات 

أو ال��دورات أو األنش��طة، وإتاحة 
البحرين  اس��تخدام مرافق كلي��ة 

الجامعي��ة من مس��رح ومختبرات 
وغيرها لخدمة أنشطة النادي.

نادر ميليباريسعد الشمراني
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»الجودة«: َتْسِكيِن 4 مؤهالت وطنية وإسناد 4 أجنبية
َأْوَصِت اللَّْجَنُة االْسِتشللاِريَُّة لإلطار الوطني للمؤهللات في هيئة جودة التعليم 
والتدريللب، بللإدراج مؤسسللة للتعليللم العالي، وَتْسللِكيِن 4 مؤهللات وطنية 
ُتْطَرُح في 3 مؤسسللات للتعليم العالي والتدريللب المهني على اإلطار الوطني 
للمؤهات، وإسللناد 4 مؤهات أجنبية؛ السللتيفائها شللروط ومعايير اإلدراج، 
والتسللكين، واإلسللناد. جاء ذلك خال االجتماع األول للجنة االستشللارية للعام 
الحالي، والذي ُعِقَد عن ُبْعٍد، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم 

حسن مصطفى، وبحضور أعضاء اللجنة.
كما تم خال االجتماع، استعراض تقرير عن مستجدات عمليات اإلطار الوطني 

للمؤهات، من حيث عملية التسجيل لعمليات اإلطار الوطني للمؤهات للعام 
األكاديمي 2023-2024، والمتابعة السنوية للمؤسسات والمؤهات، واستام 

الطلبات التي تم جدولتها للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023.
وتعمل إدارة عمليات اإلطار الوطني للمؤهات على تنفيذ عدد من المشروعات 
والمبللادرات، تتضمن مسللحًا دوريًا لعدد من المؤهات فللي مملكة البحرين، 
باإلضافة إلى مراجعة وأتمتة عملياتها؛ للوقوف على أوجه التحسين والتطوير 
الممكنة، كما تم اسللتعراض آخر المستجدات بشأن مشاركة الهيئة في اإلطار 

ِد للمؤهات لدول مجلس التعاون الخليجي. الُمَوحَّ

 رنا بنت عيسى: تشجيع
االستثمارات في التعليم العالي

اسللتقبلت األميللن العام لمجلللس التعليم العالللي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الشلليخة رنا بنت عيسللى بن 
دعيللج آل خليفة، رئيس لجنللة التعليم والتدريللب بغرفة تجارة 

وصناعة البحرين يوسف عبدالغفار.
وجللرى خال اللقاء، مناقشللة سللبل تعزيللز التعاون والتنسلليق 
المشللترك بين األمانللة العامة لمجلس التعليللم العالي وغرفة 
تجارة وصناعة البحرين، والعمل على تطوير السياحة التعليمية 
في مملكة البحرين، وتشجيع االستثمارات بقطاع التعليم العالي 
بما يعزز من أهداف المسلليرة التنموية الشللاملة بقيادة حضرة 
صاحللب الجالللة الملك حمللد بن عيسللى آل خليفة ملللك الباد 

المعظم، ويحقق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وأكدت أن الجهود مستمرة في تحقيق تطلعات الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيللس مجلس الوزراء حفظه اهلل، عبر دعللم التنمية االقتصادية 
وتنويع مصادر الدخل ال سلليما من خال تعزيز التعاون مع غرفة 
تجارة وصناعة البحرين لتشللجيع االسللتثمار في مجللال التعليم 
العالللي وتحقيق الريادة فيلله وتطوير السللياحة التعليمية نحو 
آفللاق أرحب. مللن جانبه، ذكر البروفيسللور يوسللف عبدالغفار أن 
اللجنللة تعمل على وضع خطة للتنسلليق مع مؤسسللات التعليم 
العالي في مملكة البحرين ودعمها في إبراز برامجها األكاديمية 
ومؤهاتها على المستوى الدولي، بما يضمن استقطابًا للطلبة 

من مختلف دول العالم، وتعزيز سمعتها األكاديمية عالميًا.
كما أشللاد رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة البحرين بالدعم 
الللذي توليه األمين العللام لمجلس التعليم العالي لمؤسسللات 
القطللاع الخاص والقطاع التعليمي، وذلك من خال حرصها على 
توسلليع إطار التعاون المشللترك والدائم معها ومع غرفة تجارة 

وصناعة البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

رئيسة جامعة البحرين: تبادل 
الخبرات مع الجامعات األلمانية

اسللتقبلت رئيسللة جامعة البحرين، جواهر المضاحكة، أمس في 
مقر الجامعللة بالصخير، السللفير األلماني لللدى مملكة البحرين 

كليمنس أوغسطينوس.
وبحثت المضاحكة مع السللفير األلماني، ُسللبل التعللاون المتاح 
في مجاالت عدة منها: تسللهيل عملية إبللرام االتفاقيات العلمية 
والبحثية مللع الجامعات األلمانية، وتبادل الخبللرات العلمية بين 
جامعة البحرين والجامعللات األلمانية. وأكدت الدور الحيوي الذي 
تقوم به البعثات الدبلوماسللية البحرينية بشكل عام، في تنمية 
العاقللات العلمية والثقافية بين الدول بشللكل خاص، الفتة إلى 
تعزيللز العاقات الدوليللة، وخلق آفللاق علمية رحبللة، عبر تبادل 
الخبرات الثقافيللة والعلمية، وإنتاج البحوث العلمية المشللتركة 
بيللن الجامعات على المسللتويين اإلقليمي والدولللي. من جانبه، 
أشاد السفير أوغسطينوس بدور جامعة البحرين العلمي والبحثي، 
مؤكللدًا حرصه على تعزيز التعاون، وتوثيق العاقات وتوطيدها، 
لتحقيللق أقصللى ما يمكن من اسللتفادة علميللة وبحثية مع دول 
العالللم، وأعرب عن بالغ شللكره وتقديره لرئيسللة الجامعة على 
حفللاوة الترحيللب، وحسللن االسللتقبال، متمنيًا لهللا التوفيق في 

مساعيها في تطوير التعليم الجامعي.

 المبارك: رفع أعداد الدارسين 
في »بوليتكنك« لـ6000 طالب وطالبة

البلديللات  شللؤون  وزيللر  تللرأس 
أمنللاء  مجلللس  رئيللس  والزراعللة، 
كليللة البحرين التقنيللة )بوليتكنك 
البحريللن( وائل المبللارك، االجتماع 
الحالللي،  للعللام  للمجلللس  األول 
لكلية  التنفيللذي  الرئيس  بحضللور 
)بوليتكنللك  التقنيللة  البحريللن 
البحريللن( كيران أوكاهللون، وجميع 

أعضاء مجلس األمناء.
وفللي بدايللة االجتماع أّكللد رئيس 
مجلس األمناء على الدعم المستمر 
الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز 
وإثراء المنظومللة التعليمية ضمن 
مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة 
حضرة صاحللب الجالة الملك حمد 
بللن عيسللى آل خليفة ملللك الباد 
السللمو  المعّظم، ومتابعة صاحب 
 الملكللي األميللر سلللمان بللن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الللوزراء، منّوهللًا بالدعم المسللتمر 
الللذي تحظللى بلله كليللة البحرين 

التقنيللة )بوليتكنللك البحرين( من 
أجل تطوير أنشطة التعليم العالي 
والعلللوم التطبيقيللة فللي مختلللف 
الجامعللات والمعاهللد بالمملكللة. 
وأعرب عللن تقديره ألعضاء مجلس 
األمناء على حرصهم بتقديم الدعم 
الكلي لإلدارة التنفيذية لبوليتكنك 
تحقيللق  مللن  لتتمكللن  البحريللن 
العديد من اإلنجازات التي تشللمل 
نقل تبعية معهد البحرين للتدريب 

إلى بوليتكنك البحرين، ورفع أعداد 
الطلبة إلى ما يزيد عن 6000 طالب 

وطالبة.
كما ناقش مجلس األمناء مشللروع 
الجديللدة  االسللتراتيجية  تطويللر 
المخطللط تنفيذهللا خللال العللام 
الحالي، مشيدًا بتنظيم حفل تخريج 
أكثللر مللن 400 طالللب وطالبة في 
تخصصات الهندسة وإدارة األعمال 

يوم السبت الماضي.

مللن جانبه، أكد أوكاهللون مواصلة 
أهللداف  تحقيللق  نحللو  الجهللود 
االسللتراتيجية الموضوعللة وتعزيز 
قدرتها التنافسللية على الصعيدين 
مسللتعرضًا  واإلقليمللي،  المحلللي 
أهداف الكلية للعام 2023، ومؤكدًا 
بللأن بوليتكنللك البحريللن تهللدف 
إلى إطللاق مجموعة مللن مبادرات 
التدريللب والتطويللر المهنللي فللي 

المملكة.

»التربية«: »نظم المعلومات« 
أسهمت بإصدار نتائج الفصل 

األول في وقت قياسي
تمكنت وزارة التربية والتعليللم من إتمام عملية تصحيح ورصد 
واعتماد نتائج الطلبة الدراسية للفصل األول من العام الدراسي 
2023/2022، وإصدارهللا عبللر المنظومللة اإللكترونية في وقت 
قياسللي، بفضل تكاتف الجهود المثمرة للكوادر المختصة بعدة 
قطاعللات وإدارات، ومللن ضمنهللا إدارة نظم المعلومللات، التي 
كان لهللا الللدور البارز في نشللر نتائللج كافة المراحل الدراسللية 
بصورة دقيقة وسللريعة عبر البوابة التعليمية، وخدمة »النتائج 

الدراسية« عبر األجهزة الذكية.
وأوضللح رئيس قسللم قاعللدة البيانللات واإلنترنت بللإدارة نظم 
المعلومللات إبراهيم يوسللف أن فريق اإلدارة قام بنشللر النتائج 
فور اعتمادها على خدمة »النتائج الدراسللية« للمرحلة الثانوية 
والثالللث اإلعللدادي، وعلللى البوابللة التعليمية لكافللة المراحل 
الدراسللية، مللع تقديم الدعم الفني السللريع للبوابللة التعليمية 
بإعللادة تفعيللل الحسللابات وإعللادة تعييللن كلمللات المللرور 

للمستخدمين ألكثر من 3500 طلب.
وأفادت رئيس إدارة قاعدة البيانات خلود آل حامد بأنه باإلضافة 
إلى سللرعة إصللدار النتائج لهللذا الفصل المنصرم، فللإن اإلدارة 
قدمللت دعمًا متواصللًا للطلبللة وأولياء األمور الذيللن يحتاجون 
إلى إعادة تفعيل بعض الحسللابات وكلمات المرور للوصول إلى 
نتائجهم، حيث تم التعامل مع طلباتهم بنجاح كفريق دعم واحد 

بسرعة وجودة.
من جانبه، أشللار رئيس فريق تطوير األنظمة الخاصة بالتعليم 
أحمد مرجان إلللى تنفيذ اإلجراءات التي تضمن سللرية البيانات 
والمعلومات، وإصدار النتائج خال 48 سللاعة فقط من االنتهاء 
من عمليللات رصدها، كما تم بعللد إصدار النتائللج توفير جميع 
البيانللات اإلحصائية الخاصة بنسللب النجاح فللي جميع المقررات 

الدراسية.

بسبب تقصيرها في رعاية األطفال

»التربية« تلغي ترخيص دار حضانة طفل ديزني
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق 
المسللتمر مع الجهللات المختصللة، وانطاقًا من 
مسللؤوليتها الرقابية في رصد المخالفات واتخاذ 
ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين 
إلدارة تراخيللص ومتابعة التعليم المبكر بالوزارة 
من وجللود مخالفات، فقللد قامت الللوزارة باتخاذ 
إجراءات اإلغاق الفللوري لدار حضانة طفل ديزني 
وإلغاء ترخيصها نتيجة ما خلصت إليه من انعدام 

أهليللة مالكللة دار الحضانللة للقيام بمسللؤولية 
وأمانة رعاية األطفال واالهتمام بهم.

وأكللدت الللوزارة، أنها كجهللة تنظيميللة ورقابية 
علللى كامل قطللاع التعليم المبكر مللن حضانات 
وريللاض أطفال، فإنهللا تولي أهميللة قصوى إلى 
التحقللق مللن قيللام مؤسسللات التعليللم المبكر 
بواجباتهللا التعليميللة والتربويللة والصحية على 
الوجه األكمل تجاه أطفال المواطنين والمقيمين، 

وأنها عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية 
المختصة، سللوف تسللتمر في عملياتها الرقابية 
في رصد وتتبع المخالفات واتخاذ الازم بشللأنها 
بمللا يضمللن تطويللر التعليللم المبكللر واالرتقاء 
بجللودة أدائلله، مبينة أنها قد تواصلللت مع أولياء 
أمور جميع األطفال المسللجلين بالروضة لترتيب 
تسللجيلهم في مؤسسللات أخرى، وأنها قد منحت 

مالكة الروضة فترة لتنفيذ القرار.

 »األعلى للصحة«: نظام الضمان يتيح 
عالج المواطنين بالمستشفيات الحكومية مجانًا

أكدت األمانة العامة للمجلس األعلى للصحة بأّن 
جميع المواطنين البحرينيين مشللمولون بالعاج 
مجانًا فللي جميع المستشللفيات الحكومية ودون 
سللقف للعللاج وفق مبللدأ حرية االختيار وحسللب 
الباقة )الرزمللة( المتاحة لجميع المواطنين وذلك 
عنللد التطبيللق الكامللل لبرنامللج تطويللر قطاع 
الرعاية الصحية وبرنامج الضمان الصحي حسللب 

اإلطار الزمني المحدد للبرنامج.
وأوضحت األمانللة العامة بأّن صنللدوق الضمان 
الصحي )شللفاء( سلليقوم بتغطية تكاليف العاج 
للمواطنيللن فللي المستشللفيات الحكوميللة دون 

استثناء وحسب الباقة التي سيختارون االستفادة 
مللن خدماتهللا العاجيللة وفللق الضوابللط التي 

ينظمها القانون واللوائح التنفيذية.
وأكللدت بللأّن مشللروع الضمللان الصحللي يهدف 
لارتقللاء بالخدمللات الصحيللة للمواطنيللن، مللع 
سللهولة وسللرعة حصول المواطنين على الخدمة 
الصحيللة والتطوير المسللتمر ألداء المؤسسللات 
الصحية فللي المملكة وفق أعلللى معايير الجودة 

واالستدامة.
وأشللارت إلى أّن المجلس األعلى للصحة برئاسللة 
الفريللق طبيللب الشلليخ محمللد بللن عبللداهلل آل 

خليفللة حريص علللى تعزيز التواصللل مع مختلف 
وفللي  واالجتماعيللة،  الرسللمية  المؤسسللات 
مقدمتها السلللطة التشللريعية بغرفتيها، حيث 
سيتم في الفترة القريبة المقبلة عقد لقاءات مع 
أعضاء مجلسللي الشللورى والنواب لشرح األهداف 
والتطلعات التي يسللعى المجلس لتحقيقها من 
خللال تطبيق برنامللج الضمان الصحللي في إطار 
تحقيق التغطية الصحية الشللاملة وتوفير أفضل 
الخدمات الصحيللة، مؤكدة حرصهللا واهتمامها 
الطاع جميع المواطنين والمقيمين على تفاصيل 
البرنامج وآلياته المختلفة وفقًا لمراحل المشروع.

متضمنًا البطاقات الرقمية والمواعيد الصحية وميزة »بطاقاتي«

 إطالق النسخة المطورة 
من »مجتمع واعي« على الهواتف الذكية

محمد نصرالدين  «

تم أمس إطاق التحديث الجديد لتطبيق »مجتمع 
واعي« على الهواتف الذكية، والذي جرى الكشللف 
عنه مؤخرًا خال اجتمللاع اللجنة الوزارية لتقنية 
المعلومللات واالتصاالت، برئاسللة وزير الداخلية 
رئيس اللجنة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد اهلل 

آل خليفة.
وباتت النسللخة المطللورة من التطبيللق متاحة 
للمستخدمين على »أبل ستور« و»جوجل باي«.

ويظهللر التحديللث الجديللد لل»مجتمللع واعللي« 
متضمنًا المزايا والخدمللات اإللكترونية الُمعلن 
عنهللا، وتشللمل البطاقات الرقمية للمسللتخدم، 
وهللي بطاقللة الهويللة وجواز السللفر وشللهادة 
المياد ورخصة السللياقة وملكية المركبة. فضًا 
عن إضافة ميزة أخرى للتطبيق تتعلق بالمواعيد 
الصحية »مواعيللدي الطبية« وميللزة »بطاقاتي 
الصحيللة« وتتضمن تفاصيل ومعلومات سللجل 

التطعيمات لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وكانللت اللجنللة الوزاريللة لتقنيللة المعلومللات 
واالتصاالت، وافقت خال اجتماعها يوم األربعاء 
الماضي، برئاسللة وزيللر الداخلية رئيللس اللجنة 
الفريق أول الشلليخ راشللد بن عبللد اهلل آل خليفة 
على تدشين اإلصدار الجديد من تطبيق »مجتمع 
واعي«، ووجلله وزير الداخلية رئيللس اللجنة، إلى 
اعتماد آلية تنظيمية وقانونية لقبول واستخدام 

المسللتندات اإللكترونية في الجهللات الحكومية 
والخاصة.

فيما أكللد الرئيس التنفيذي لهيئللة المعلومات 
والحكومللة اإللكترونيللة محمللد القائللد خللال 
مؤتمللر صحفللي باليوم ذاته، أن إطللاق الهيئة 
لتطبيق مجتمع واعي متضمنًا حزمة من الميزات 
والخدمللات النوعيللة الجديللدة للتطبيللق يأتللي 
تنفيللذا لتوجيهات الحكومة وسلليعزز من تجربة 
المسللتخدمين للتطبيللق والذي ُيعللد ضمن أبرز 
المبللادرات الوطنية في مجال التحول اإللكتروني 
وتوظيف تقنيات الللذكاء االصطناعي بتطبيقات 
الحكومللة اإللكترونية، والتي تللم االرتكاز عليها 
في إطللاق التطبيللق الجديللد، مسللتعرضًا أبرز 
ميزات وخدمات التطبيللق ومنها إضافة محفظة 
خاصللة للمسللتندات الحكوميللة الرقميللة والتي 
تتيح لألفراد عرض مستنداتهم الرسمية بصورة 
إلكترونيللة عبللر التطبيللق مثللل عللرض بطاقة 
الهوية وجواز السللفر وشللهادة الميللاد ورخصة 
السياقة وملكية المركبة »بطاقاتي«، فضًا عن 
إضافة ميزة تتعلق بالمواعيد الصحية »مواعيدي 
الطبية« فيما تتضمن ميزة »بطاقاتي الصحية« 
بسللجل  الصلللة  ذات  والمعلومللات  التفاصيللل 
التطعيمللات لفيروس كورونا )كوفيد 19(، فضًا 
عن تضمين التطبيق عددا من الميزات اإلضافية 
األخرى والتي يسللتخدمها األفللراد بصفة يومية 

وتشكل أولوية لديهم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/24/watan-20230124.pdf?1674536164
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/article/1047938
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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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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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مدينة صينية تسجل 53 درجة تحت الصفر
ذك��رت وكالة أنب��اء الصين الجديدة »ش��ينخوا« 
أمس أن درج��ة الحرارة انخفض��ت إلى 53 درجة 
مئوية تح��ت الصفر ف��ي مدينة موخه بش��مال 

الصين مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا.
وحطمت درجة الحرارة ف��ي المدينة الواقعة في 
أقصى ش��مال الصين، عل��ى الحدود مع روس��يا، 
الرقم القياس��ي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية 

تحت الصفر في عام 1969.
وانخفض��ت درجات الح��رارة في المدين��ة إلى ما 
دون 50 درج��ة مئوية تحت الصف��ر لمدة ثالثة 

أيام متتالية.
وض��رب الب��رد الق��ارس مقاطع��ة هيلونجيانج، 
حيث تقع مدينة موخه، حيث س��جلت العديد من 
المناطق في سلس��لة جبال هينج��ان الكبرى أبرد 

درجات حرارة على اإلطالق.
ومدين��ة موخه نفس��ها تش��هد اس��تمرار الثلج 
والجليد لمدة ثمانية أش��هر من العام وتس��جل 
متوس��ط درجة حرارة س��نوية تقل عن 3 درجات 

مئوية تحت الصفر، بحسب شينخوا.

 األرض تستقبل إشارة راديو 
من مجرة على بعد 9 مليارات سنة ضوئية

اكتش��ف فريق دولي من علم��اء الفلك ألول مرة 
إش��ارة إذاعي��ة تنبعث م��ن مجرة تبع��د نحو 9 
مليارات س��نة ضوئية عن األرض، وفقًا لدراس��ة 

حديثة.
وتمك��ن العلماء م��ن كندا والهند م��ن التقاط 
إش��ارة من المجرة بمس��اعدة تلس��كوب عمالق 
في الهند. ويمكن أن تس��مح الموجة الراديوية 
لعلماء الفلك بالرجوع إلى الماضي وفهم الكون 
المبكر الذي ُيعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 13.7 

مليار سنة.
وق��ال أرن��اب تش��اكرابورتي، عال��م الكوني��ات 

والمؤل��ف المش��ارك للدراس��ة ح��ول اكتش��اف 
الموجات، لصحيف��ة »مت��رو« البريطانية: »إنه 
يعادل نظرة إل��ى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار 

سنة«.
لم يتم إرس��ال اإلشارة من قبل كائنات فضائية، 
ولكنه��ا جاءت ب��داًل من ذلك من مجرة تش��كل 
النجوم انبعثت عندما كان عمر الكون 4.9 مليار 
سنة فقط. وهذا هو أول كشف من نوعه لإلشارة 

الالسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة.
وأضاف تشاكرابورتي: »يمكن للمجرة أن تصدر 
أنواعًا مختلفة من إش��ارات الرادي��و. حتى اآلن، 

كان م��ن الممكن فق��ط التقاط هذه اإلش��ارة 
المعينة من مجرة قريبة، ما يحصر معرفتنا في 

تلك المجرات األقرب إلى األرض«.
 Giant وكان التلس��كوب العم��الق ف��ي الهن��د
Metrewave قادرًا على التقاط اإلشارة الخافتة 
بس��بب عدس��ات الجاذبية. وه��ي ظاهرة تحدث 

بشكل طبيعي.
وأوضح المؤلف المش��ارك في الدراسة أن عدسة 
الجاذبي��ة كانت ظاه��رة تحدث بش��كل طبيعي 
»تضخ��م اإلش��ارة القادم��ة م��ن جس��م بعي��د 

لمساعدتنا على النظر إلى الكون المبكر«.

 طفل بريطاني بعمر 
الثالثة يجيد العد بـ7 لغات

تمكن الطفل البريطاني تي��دي هوبز في عمر الثالث 
سنوات من الدخول إلى المجموعة البريطانية »منسا« 
الحصري��ة للنخب��ة المثقفة والذين تت��راوح أعمارهم 
بين ثالث س��نوات وتسعة أشهر فقط، حيث يستطيع 
تي��دي القراءة بطالق��ة، والعد إلى الرقم 100 بس��بع 
لغ��ات، بما في ذلك الماندرين والويلزية والفرنس��ية 

واإلسبانية واأللمانية.
وتعلم تي��دي، البالغ من العمر أربع��ة أعوام، القراءة 
وهو في عم��ر العامين وأربعة أش��هر فقط وهو اآلن 

قادر حتى على قراءة كتب هاري بوتر، حسب والديه.
وت��م قبول تيدي في مجموعة منس��ا ف��ي أواخر العام 
الماضي بعد تخطيه اختبار الذكاء - حيث س��جل 139 
من 160 في اختبار »ستانفورد بينت« وصدم والديه، 
اللذي��ن ل��م يك��ن لديهما أي فك��رة تمام��ًا عن مدى 

ذكائه.
وتقول بيث هوب��ز البالغة من العمر 31 عامًا وزوجها 
ويل، 41 عامًا، إنهما ل��م يتوقعا أبدًا انضمام ابنهما 
إل��ى المجموعة ول��م يخطط��ا مطلق��ًا لتقديم طلب 
العضوية. وأضاف��ت بيث: »قيل لن��ا إن الثالثة كانت 
أصغر عمرًا ألي ش��خص قبلوا في منس��ا في المملكة 
المتح��دة، وألكون صريحة، لم نهدف أبدًا إلى إدخاله، 
وحتى عندما قمنا بتقييمه، كان ذلك حتى نتمكن من 

مساعدته للدخول إلى المدرسة«.
وقال الوالدان إنهما عندما رزقا بأخته، اشتريا له جهازًا 
لوحي��ًا حتى يتمكنا م��ن التركيز علي��ه، لكنه لم يكن 

مهتمًا بشكل كبير بممارسة األلعاب اإللكترونية.

وبداًل من ذلك، يفضل اس��تخدام  التطبيقات لمحاولة 
تعلم العد حتى 100 بلغة الماندرين ولغات أخرى.

ويق��ول الزوجان إنهما يح��اوالن إبق��اءه »متواضعًا« 
بالنظ��ر إل��ى عبقريته لمنع��ه من الش��عور ب�»عقدة 

التفوق« تجاه أقرانه.
ويمك��ن ألصدقائه في الحضان��ة قراءة بعض األحرف 
األبجدية – فيما يستطيع تيدي قراءة كتب هاري بوتر.

و»منس��ا« ه��ي مجموعة دولي��ة لألف��راد ذوي معدل 
الذكاء المرتفع أسس��ها المحاميان اإلنجليزيان النس 
وار ورونال��د بيرل ف��ي عام 1946 بإنجلت��را. وال تقبل 
إال األعض��اء الذين تزيد مع��دالت ذكائهم عن %98، 
وتض��م في عضويتها  140 ألف ش��خص من 90 دولة 

حول العالم.

أخطر سجين بريطاني 
 يحقق رقمًا قياسيًا

في الحبس االنفرادي

حقق أح��د أش��هر القتل��ة المتسلس��لين 
ف��ي العال��م والمملكة المتح��دة، روبرت 
مودس��لي )69 عام��ًا( وه��و مس��جون في 
قف��ص زجاجي تحت األرض، رقمًا قياس��يًا 
عالميًا جديدًا للحبس االنفرادي ب�16400 

يوم متتالية، أي ما يعادل 45 عامًا.
وقضى مودسلي أقدم سجين بريطاني ما 
يقرب من 45 عامًا من عقوبته في الحبس 
االنفرادي، بحسب ما نقلته صحيفة »ديلي 
س��تار« البريطانية، ع��ن تقارير لصحيفة 
»ميرور«. ويعد مودسلي، أخطر المجرمين 
في بريطاني��ا، جراء ارتكاب��ه جريمة قتل 
للم��رة األولى في ع��ام 1974، حينما قتل 

شخصًا يدعى جون فاريل في لندن.
وناش��د مودس��لي الس��ماح ل��ه بقض��اء 
بقية أيام س��جنه مع عامة الس��جناء، لكن 
مس��ؤولي الس��جن رفضوا طلبه واعتبروه 

خطيرًا للغاية.
وال يزال مودس��لي في الحب��س االنفرادي 
من��ذ عام 1979، بعد أن قتل 3 أش��خاص 
ف��ي الس��جن، بينم��ا كان يقض��ي عقوبة 
بالس��جن المؤبد، وهم: ديفيد فرانسيس 
متحرش طفل مدان وس��الني داروود الذي 
كان يقض��ي عقوبة الس��جن م��دى الحياة 
بتهمة القت��ل غير العمد لزوجته بالنش، 
وويلي��ام روبرت��س ال��ذي كان يقض��ي 7 
س��نوات لممارس��ة الجنس واالعتداء على 

فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات.
ويقضي مودس��لي 23 س��اعة ف��ي اليوم 
ف��ي الزنزان��ة، وين��ام على لوح خرس��اني 
ويس��تخدم مرحاضًا ومغس��لة مثبتة على 
األرض. ويعي��ش اآلن بقي��ة أيام��ه ف��ي 
زنزان��ة 18 قدمًا في 15 قدم��ًا، والتي تم 
بناؤها خصوص��ًا له ع��ام 1983 ومحمية 

بزجاج مضاد للرصاص.

 الفلفل اإلندونيسي يحتوي
مركبًا يعالج متحورات »كورونا«

تمك��ن علماء في البرتغ��ال وجامعة بريطانية من اكتش��اف 
مرك��ب فع��ال لع��الج »كوفي��د-19«. فق��د عث��ر العلماء في 
 معه��د أنطونيو لوب��و أنتونيس للط��ب الجزيئ��ي البرتغالي 
القل��وي  المرك��ب  عل��ى  البريطاني��ة  كامبري��دج  وجامع��ة 
»الفلف��ل  الطوي��ل  الفلف��ل  ف��ي   »piperlongumine PL«
اإلندونيس��ي«، الذي يس��تخدم كأحد مكونات دواء شعبي في 

الطب اآلسيوي التقليدي.
ACS Central Science، أظه��رت نتائ��ج  وبحس��ب مجل��ة 
استخدامه على الفئران المخبرية، أن لهذا المركب تأثيرًا قويًا 
مضادًا للفيروسات وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، 

ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض.
واختبر الباحثون المركب في ع��الج الفئران المصابة بمتغير 
ألف��ا ومتغي��ر دلت��ا ومتحور »أوميك��رون« للفي��روس التاجي 

المستجد، وكان فعاال في الحاالت الثالث.
ب��دواء  أيض��ا   »Piperlongumin« الباحث��ون  وقارن��ه 
»plitidepsin«، المضاد للفيروس��ات ال��ذي يحقن تحت الجلد 
ال��ذي كم��ا هو مع��روف يقلل بالفع��ل من الحمل الفيروس��ي 
للباحثي��ن يمك��ن إعط��اء  ف��ي حال��ة »كوفي��د19«. ووفق��ًا 
»Piperlongumin« عن طري��ق األنف ويعتبر أفضل بديل ألن 
الغشاء المخاطي لألنف هو المنطقة الرئيسية لإلصابة بعدوى 
الفيروس التاجي المس��تجد. وهذه الطريقة غير س��امة وتبين 
أن فعاليته أعلى من فعالية »plitidepsin« في عالج الفئران.

 أي لجنة تحقيق.. 
ضعوا في اعتباركم التالي

لن نتسرع ونلقي بالتهم قبل أن ُيجَرى تحقيٌق مستقلٌّ حول وفاة مريضة 
السكلر في مستشفى الس��لمانية، وضعوا في اعتباركم الحقائق المثبتة 
ف��ي تقري��ر دي��وان الرقابة المالية والس��ؤال ح��ول تأثيره��ا على جودة 
الخدم��ات في القط��اع الصحي، وِمن َثّم النظر في أث��ر تلك الحقائق على 
حادث��ة وفاة تل��ك المريضة رحمه��ا اهلل وألهم ذويها الصبر والس��لوان، 
لنسأل إن كان ممكنًا أن يصل هذا األثر إلى نتائج تبلُغ َحدَّ خسارِة األرواح؟
أّي لجن��ة تحقي��ق برلمانية س��تعقد لن تب��دأ من الصفر، ول��ن تبدأ من 
الحادثة بحد ذاتها فحس��ب، لن تخرج الحادثة من س��ياق أداء المنظومة 
الصحية بش��كل مترابط، وتقرير ديوان الرقابة المالية المنطلق والمعد 
والمثبت س��لفًا يعطي صورة واضحة حول  مس��توى أداء تلك المنظومة، 
وهو تقرير له أهمية قصوى كما ذكرنا س��ابقًا، خاصة ونحن مقبلون على 
البدء بتطبيق نظام »الضمان الصحي« الذي يعمل عليه المجلس األعلى 

للصحة منذ سنوات للبدء بتطبيقه هذا العام.
األم��ر اآلخر الذي يج��ب أن نضعه في االعتب��ار أن ال��كادر الطبي والكادر 
الصح��ي هو ذاته الذي أش��دنا به ف��ي التعاطي المهني العال��ي والرائع 
أي��ام الجائحة، هم أنفس��هم من أطباء وممرضين وفنيين، هم أنفس��هم 
الذين صفقنا لهم ورفعنا لهم القبعة، ال تنس��وا هذه الحقائق أيضًا، فال 
َت��ِزُر وازرٌة وزَر أخرى، وهذا الكادر ُيطل��ب منه أن يعمل في أحلك الظروف، 
وُتنتظ��ر من��ه نتائج مبهرة، وال ُيقبل منه خط��أ أو تقصير، أحلك الظروف 
يمك��ن أن تكون نقص الكوادر، نقص األطباء، وقف »األوفر تايم«، العمل 
بساعات أكثر من المعتاد لس��د النقص، نقص األدوية، نقص المعدات، 

تقليص وترشيد كل ما يمكن وما ال يمكن ترشيده.
تذكروا أنكم كسلطة تشريعية َمن رضيتم وقبلتم وصوّتم على ميزانيته 
الس��ابقة، ورضيتم بترش��يد إنفاقه، صحيح أتحدث عن المجلس السابق 
إنم��ا ه��و فقط للتذكير بأث��ر كل قرار لكم م��اض على النتائ��ج الحالية، 
فانتبه��وا وأنت��م تقررون الحاضر ألن نتائجه س��ترتبط بمس��تقبله، وال 

تستثنوا أنفسكم من المسؤولية.
نح��ن ال نبحث عن أكباش فداء، بل نبحث عّما يمكن معالجته، وما يمكن 
إصالحه، وما يمكن تطويره، وما يمكن فعله في ظل الظروف والمعطيات 

الواقعية الحقيقية.
ضعوا في االعتبار أيضًا أننا لسنا خارج السياق العالمي وما يحدث فيه من 
أثر على مس��توى الخدمات الصحية ولنا في ما يحدث في أوروبا والواليات 
المتحدة األمريكية خير مثال، ومن المفيد أن نراقب ونستفيد من أخطاء 
اآلخري��ن ومن أنظمة طبق��ت وظهرت نتائجها فال نعي��د اختراع العجلة 

ونضيع وقتنا.
أخيرًا نتمنى أن تضعوا في اعتباركم أننا لن نلتفت ألي تمثيل مسرحي أو 
تسرع بالتصريحات والنتائج أو تسابق إعالمي، نحن نبحث عن أداء مهني 
راٍق احتراف��ي يعيد االعتبار ألداة رقابية صارمة ورصينة فقدت الكثير من 

هيبتها لتلك األسباب.

 أشواك قنفذ وبراغي.. جراح يكشف 
أغرب اإلزاالت من أيادي المرضى

كش��ف الج��راح األمريكي ناي��ك باباس ع��ن أغرب 
العناص��ر، الت��ي أزاله��ا م��ن أي��دي المرضى خالل 

مسيرته المهنية منذ 10 سنوات.
وق��ال باباس إنه أزال البراغي وأش��واك القنفذ وإبر 
الخياط��ة وخطافات األس��ماك، باإلضاف��ة للحاالت 
النادرة التي تعام��ل فيها مع عمليات إزالة األصابع 

اإلضافية من اليد.
وبحس��ب صحيف��ة »ديل��ي مي��ل« البريطانية، قال 
باباس: »ذات مرة، أجريت عملية إلزالة أشواك قنفذ 
البحر من يد مريض، وكانت األشواك مغروسة فيها 

حتى العظم«.
وأض��اف أن واح��دة من أصعب اإلصاب��ات هي تلك 

التي يتسبب بها الضغط العالي للمسدسات التي 
تس��تخدم ل��رش الطالء عل��ى الج��دران، فضغطها 
العال��ي قد يؤدي إلى انع��كاس الطالء على العامل 

واختراقه للجلد.
ولفت إلى أن هذه الحالة الجراحية طارئة ألن الطالء 
يكون س��امًا للغاية، ويمك��ن أن يؤدي إلى بتر اليد 

كلها.
وبالنس��بة لإلصاب��ات بالرص��اص، ق��ال باباس إن 
الرصاصة التي تس��تقر ف��ي العظم وال تتحرك يتم 
مراقبتها وإذا بقيت على حالها ال يزيلها بالجراحة، 
ولك��ن إذا تحركت فتك��ون خطيرة ويج��ب التدخل 

فورًا.

اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات
العال��م  ب��كأس  الياب��ان  ف��ازت 
للحلوي��ات، الت��ي تقام كل س��نتين 
في ليون، أول أمس، مس��جلة فوزها 
وتنافس��ت  عام��ًا.   16 من��ذ  األول 
الياب��ان م��ع 17 فريق��ًا م��ن جميع 
أنحاء العال��م، ضمت جميعها صانع 
وصان��ع  س��كر  وخبي��ر  ش��وكوالتة 
آيس كريم رئيس��يًا، بحسب »جيجي 
ب��رس«. بدأت المس��ابقة في العام 
1989. وفازت الياب��ان في بطولتي 
1991 و 200 لكنها ظلت في المركز 
الثان��ي خمس م��رات متتالية حتى 

العام 2021.
الفرنس��ي  الطه��اة،  كبي��ر  وأش��اد 
وصان��ع الش��وكوالتة، بيي��ر هيرم، 

بالفائزين »الهتمامهم بالتفاصيل 
والمثاب��رة وااللت��زام« ف��ي إنت��اج 
حلوى تح��ت عنوان الري��اح والخفة. 

واحتل��ت فرنس��ا المرتب��ة الثانية، 
تليه��ا إيطاليا وبريطاني��ا ثم كوريا 

الجنوبية.
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى 
للصحـــة أّن جميع المواطنين البحرينيين 
جميـــع  فـــي  مجاًنـــا  بالعـــاج  مشـــمولون 
ســـقف  ودون  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االختيـــار  حريـــة  مبـــدأ  وفـــق  للعـــاج 
وحســـب الباقـــة )الرزمـــة( المتاحة لجميع 
المواطنيـــن، وذلـــك عند التطبيـــق الكامل 
لبرنامـــج تطويـــر قطاع الرعايـــة الصحية 
وبرنامـــج الضمان الصحي حســـب اإلطار 

الزمني المحدد للبرنامج.
 وأوضحـــت األمانـــة العامـــة أّن صنـــدوق 
ســـيقوم  )شـــفاء(  الصحـــي  الضمـــان 
بتغطيـــة تكاليـــف العـــاج للمواطنين في 
المستشـــفيات الحكوميـــة دون اســـتثناء 
التي ســـيختارون االستفادة من خدماتها 

العاجيـــة وفـــق الضوابـــط التـــي ينظمها 
التنفيذيـــة.  وأكـــدت  القانـــون واللوائـــح 
يهـــدف  الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع  أّن 
لارتقـــاء بالخدمات الصحية للمواطنين، 
مع ســـهولة وســـرعة حصـــول المواطنين 
على الخدمة الصحية والتطوير المستمر 
ألداء المؤسســـات الصحيـــة فـــي المملكة 
وفـــق أعلى معايير الجودة واالســـتدامة.  
وأشـــارت األمانة العامة إلـــى أّن المجلس 

األعلـــى للصحـــة برئاســـة الفريـــق طبيب 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
حريـــص على تعزيز التواصل مع مختلف 
المؤسسات الرســـمية واالجتماعية، وفي 
مقدمتهـــا الســـلطة التشـــريعية بغرفتيها، 
حيث ســـيتم فـــي الفترة القريبـــة المقبلة 
عقد لقاءات مع أعضاء مجلسي الشورى 
والنواب لشرح األهداف والتطلعات التي 
يســـعى المجلـــس لتحقيقهـــا مـــن خـــال 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي فـــي 
إطار تحقيـــق التغطية الصحية الشـــاملة 
الصحيـــة،  الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر 
مؤكـــدة حرصها واهتمامها الطاع جميع 
تفاصيـــل  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البرنامج وآلياتـــه المختلفة وفًقا لمراحل 

المشروع.

تحت غطاء الضمان الصحي

العالج مجاًنا للمواطنين في المستشفيات الحكومية

شـــوقي  الســـكلر  متوفيـــة  شـــقيق  أكـــد 
محسن لصحيفة “الباد” تلقيه اتصاالً من 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( علـــى خلفيـــة مـــا وصفه 
بــــ “اإلهمـــال الطبـــي” الـــذي أودى بحيـــاة 
شقيقته بنوبة سكلر في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأضاف محســـن أن هناك لقاًء مرتقبًا مع 
الهيئـــة للوقـــوف علـــى تفاصيـــل الحادث 
األربعـــاء المقبل لحين انتهائنا من واجب 

عزاء الفقيدة.
وأشـــار محســـن إلـــى أن وزيـــرة الصحـــة 
جليلـــة الســـيد قامـــت بزيارتهـــم لتقديـــم 
واجب العـــزاء، مبينًا أننـــا اطلعنا الوزيرة 
على الوقائع التي شاهدناها قبل ليلة من 

الوفـــاة والتي أدت في نهاية المطاف إلى 
التحاق شقيقتنا بالرفيق األعلى.

وأفاد محسن بأن العديد من الشخصيات 
وفـــي  العـــزاء  فـــي  بمواســـاتنا  قامـــوا 
الرميحـــي  عبـــدهللا  النائـــب  طليعتهـــم 
والنائـــب زينـــب عبداألميـــر اللذيـــن وعدا 

بمتابعـــة الملـــف مع المســـؤولين، موضحًا 
أنه يشـــعر بالقلـــق تجاه شـــقيقته األخرى 
المصابة بالســـكلر أيضًا والتي تحمل ذات 
الحـــدة مـــن اإلصابـــة والنوبـــة الشـــديدة 
حالها كحال الفقيدة، ويخشـــى عليها من 

االلتحاق بشقيقتها لألسباب ذاتها.

لقاء مرتقب بين األهالي و “نهرا” األربعاء للوقوف على تفاصيل الحادث

وزيرة الصحة تعزي عائلة ضحية “السكلر”

سمو محافظ الجنوبية يستعرض احتياجات األهالي مع الحسيني
االستماع آلراء وتطلعات المواطنين بما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي آل خليفة، عضو مجلس النواب محمد 

الحسيني.
خال اللقاء، استعرض سمو محافظ الجنوبية 

احتياجـــات األهالي في مختلـــف المجاالت من 
خـــال االســـتماع آلراء وتطلعـــات المواطنيـــن، 
المســـتقبلية  والتطلعـــات  الـــرؤى  يخـــدم  بمـــا 
والمســـتدامة بالتنســـيق والشـــراكة المجتمعية 

مع مختلف الجهات.

 وفـــي ختام اللقاء، أشـــاد عضو مجلس النواب 
الفاعـــل  بالـــدور  الحســـيني،  محمـــد  النائـــب 
الـــذي يضطلع به ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
آل خليفـــة، لـــدور ســـموه فـــي تعزيـــز الشـــراكة 

المجتمعية مع مختلف الجهات.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنسية 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
الجديـــد، وذلـــك خـــال االجتمـــاع الـــدوري مـــع 
الوكاء المســـاعدين ومديري اإلدارات بشؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأشـــار الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
إلى أن الموقع االلكتروني يعد إحدى المبادرات 
الــــ25 التـــي أطلقهـــا ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ضمن خطة التعافي االقتصادي، 
والـــذي ينســـجم مع تطلعـــات الحكومـــة ورؤية 
وزيـــر  بتوجيهـــات  مشـــيدًا   ،2030 البحريـــن 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بأهميـــة التحـــول الرقمـــي وتوظيف 
وتقديـــم  النواحـــي،  جميـــع  فـــي  التكنولوجيـــا 
خدمات عصريـــة ومتكاملة للجمهور من خال 
مختلـــف القنـــوات اإللكترونيـــة، مؤكـــدا حرص 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامـــة الدائم 
على تســـهيل جميع االجراءات، وتسريع إنجاز 
جميع الخدمات لعمائها، وعلى استمرارها في 

مختلف عمليات التطوير والتحديث.
وأوضـــح أن الموقـــع اإللكترونـــي يتماشـــى مـــع 
ســـهولة  ويضمـــن  الحديـــث،  التقنـــي  التطـــور 
عمليـــات  و  والمعلومـــات  للخدمـــات  الوصـــول 
البحـــث، مـــن خـــال تصميـــم جديـــد، وطريقـــة 
عـــرض مطـــورة للمحتـــوى، تضمن ساســـة في 
تصفحـــه  وســـهولة  الصفحـــات،  بيـــن  التنقـــل 
عبـــر أجهـــزة الهاتـــف الذكيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
يمكـــن للجمهـــور زيـــارة الموقع واإلطـــاع على 
الخدمـــات التـــي يوفرها بالدخـــول على الرابط 
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يضمن سهولة الوصول للخدمات والمعلومات والبحث

“الجـــوازات” تدشـــن موقعهــا اإللكترونــي الجــديــد

بدر الحايكي

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، أمس بمكتبه في قصر القضيبية، ســـفير مملكة 

البحرين لدى الجمهورية التركية إبراهيم العبدهللا.
 ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير إبراهيم يوسف 
العبـــدهللا، معربـــا عن تقديره لجهود الســـفير في القيـــام بمهماته وبالجهود 
التـــي يبذلهـــا فـــي دفع مختلـــف مجـــاالت التعـــاون الثنائي مـــع الجمهورية 

التركية بما يعزز مصالحهما المشتركة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
 من جانبه، عبر العبدهللا عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة، وعميق شكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

تعزيز المصالح المشتركة مع تركيا

مدينة عيسى - وزارة العملالقضيبية - مجلس النواب

المنظمـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتمعـــت 
الســـتضافة اجتماعات الجمعية الـ 146 
لاتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
المصاحبة، برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى رئيـــس اللجنـــة جمال 
فخـــرو صباح أمـــس )اإلثنيـــن(، الرئيس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف 
البنخليـــل وعـــدد مـــن ممثلـــي المركـــز، 
وبحضور الفريق اإلعامي للجنة، حيث 
تـــم بحث الخطة التفصيليـــة للتغطيات 
اإلعاميـــة الســـتضافة مملكـــة البحرين 
ألكبـــر تجمع برلماني دولي خال الفترة 

من 11 إلى 15 مارس المقبل.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الشـــورى رئيس اللجنة، 

حرص اللجنة على التنسيق مع مختلف 
اإلعاميـــة،  والمؤسســـات  الجهـــات 
وضمـــان  البرلمانـــي،  الحـــدث  إلبـــراز 
التغطيـــة اإلعامية الشـــاملة والمميزة، 
مشـــيدًا بالجهـــود الكبيـــرة والمتواصلـــة 

التـــي يقدمهـــا مركـــز االتصـــال الوطني 
النجـــاح  صـــور  نقـــل  فـــي  وإســـهاماته 
والتميز لمملكة البحرين بشـــكل يعكس 
مكانة البحريـــن محليًا ودوليًا، وتقدمها 

المستدام في شتى المجاالت.

وزيـــر  حميـــدان  جميـــل  التقـــى 
العمل في مكتبه بالوزارة النائب 

عبد هللا خليفة الرميحي.
وخـــال اللقـــاء أطلـــع حميـــدان 
علـــى  الرميحـــي  النائـــب 
مبـــادرات  تنفيـــذ  مســـتجدات 
الوزارة ومشـــروعاتها في مجال 
تعزيز تأهيل وإدماج المواطنين 
بمنشـــآت  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
القطاع الخـــاص، والحفاظ على 
اســـتقرارهم وتقدمهم، والسعي 
المســـتمر لتحسين وتطوير بيئة 
علـــى  القائمـــة  الصحيـــة  العمـــل 
أســـس الحوار والتعـــاون المثمر 

بين أطراف االنتاج. 

الســـياق  ذات  فـــي  وتـــم  كمـــا 
الـــدور  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
الـــذي يقوم به أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب فـــي تطويـــر 
ذات  الوطنيـــة  التشـــريعات 

الصلـــة بمجـــاالت عمل الـــوزارة، 
لتحقيـــق  المشـــترك  والحـــرص 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
المنشودة لجميع فئات وشرائح 

المواطنين.

حميدان يطلع النائب الرميحي على جهود “العمل”يعقد من 11 إلى 15 مارس المقبل

تعزيز تأهيل وإدماج الباحثين عن عمل بـ “الخاص”خطة إعالمية إلبراز أكبر تجمع برلماني في البحرين
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى 
للصحـــة أّن جميع المواطنين البحرينيين 
جميـــع  فـــي  مجاًنـــا  بالعـــاج  مشـــمولون 
ســـقف  ودون  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االختيـــار  حريـــة  مبـــدأ  وفـــق  للعـــاج 
وحســـب الباقـــة )الرزمـــة( المتاحة لجميع 
المواطنيـــن، وذلـــك عند التطبيـــق الكامل 
لبرنامـــج تطويـــر قطاع الرعايـــة الصحية 
وبرنامـــج الضمان الصحي حســـب اإلطار 

الزمني المحدد للبرنامج.
 وأوضحـــت األمانـــة العامـــة أّن صنـــدوق 
ســـيقوم  )شـــفاء(  الصحـــي  الضمـــان 
بتغطيـــة تكاليـــف العـــاج للمواطنين في 
المستشـــفيات الحكوميـــة دون اســـتثناء 
التي ســـيختارون االستفادة من خدماتها 

العاجيـــة وفـــق الضوابـــط التـــي ينظمها 
التنفيذيـــة.  وأكـــدت  القانـــون واللوائـــح 
يهـــدف  الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع  أّن 
لارتقـــاء بالخدمات الصحية للمواطنين، 
مع ســـهولة وســـرعة حصـــول المواطنين 
على الخدمة الصحية والتطوير المستمر 
ألداء المؤسســـات الصحيـــة فـــي المملكة 
وفـــق أعلى معايير الجودة واالســـتدامة.  
وأشـــارت األمانة العامة إلـــى أّن المجلس 

األعلـــى للصحـــة برئاســـة الفريـــق طبيب 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
حريـــص على تعزيز التواصل مع مختلف 
المؤسسات الرســـمية واالجتماعية، وفي 
مقدمتهـــا الســـلطة التشـــريعية بغرفتيها، 
حيث ســـيتم فـــي الفترة القريبـــة المقبلة 
عقد لقاءات مع أعضاء مجلسي الشورى 
والنواب لشرح األهداف والتطلعات التي 
يســـعى المجلـــس لتحقيقهـــا مـــن خـــال 
تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحـــي فـــي 
إطار تحقيـــق التغطية الصحية الشـــاملة 
الصحيـــة،  الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر 
مؤكـــدة حرصها واهتمامها الطاع جميع 
تفاصيـــل  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البرنامج وآلياتـــه المختلفة وفًقا لمراحل 

المشروع.

تحت غطاء الضمان الصحي

العالج مجاًنا للمواطنين في المستشفيات الحكومية

شـــوقي  الســـكلر  متوفيـــة  شـــقيق  أكـــد 
محسن لصحيفة “الباد” تلقيه اتصاالً من 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( علـــى خلفيـــة مـــا وصفه 
بــــ “اإلهمـــال الطبـــي” الـــذي أودى بحيـــاة 
شقيقته بنوبة سكلر في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأضاف محســـن أن هناك لقاًء مرتقبًا مع 
الهيئـــة للوقـــوف علـــى تفاصيـــل الحادث 
األربعـــاء المقبل لحين انتهائنا من واجب 

عزاء الفقيدة.
وأشـــار محســـن إلـــى أن وزيـــرة الصحـــة 
جليلـــة الســـيد قامـــت بزيارتهـــم لتقديـــم 
واجب العـــزاء، مبينًا أننـــا اطلعنا الوزيرة 
على الوقائع التي شاهدناها قبل ليلة من 

الوفـــاة والتي أدت في نهاية المطاف إلى 
التحاق شقيقتنا بالرفيق األعلى.

وأفاد محسن بأن العديد من الشخصيات 
وفـــي  العـــزاء  فـــي  بمواســـاتنا  قامـــوا 
الرميحـــي  عبـــدهللا  النائـــب  طليعتهـــم 
والنائـــب زينـــب عبداألميـــر اللذيـــن وعدا 

بمتابعـــة الملـــف مع المســـؤولين، موضحًا 
أنه يشـــعر بالقلـــق تجاه شـــقيقته األخرى 
المصابة بالســـكلر أيضًا والتي تحمل ذات 
الحـــدة مـــن اإلصابـــة والنوبـــة الشـــديدة 
حالها كحال الفقيدة، ويخشـــى عليها من 

االلتحاق بشقيقتها لألسباب ذاتها.

لقاء مرتقب بين األهالي و “نهرا” األربعاء للوقوف على تفاصيل الحادث

وزيرة الصحة تعزي عائلة ضحية “السكلر”

سمو محافظ الجنوبية يستعرض احتياجات األهالي مع الحسيني
االستماع آلراء وتطلعات المواطنين بما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي آل خليفة، عضو مجلس النواب محمد 

الحسيني.
خال اللقاء، استعرض سمو محافظ الجنوبية 

احتياجـــات األهالي في مختلـــف المجاالت من 
خـــال االســـتماع آلراء وتطلعـــات المواطنيـــن، 
المســـتقبلية  والتطلعـــات  الـــرؤى  يخـــدم  بمـــا 
والمســـتدامة بالتنســـيق والشـــراكة المجتمعية 

مع مختلف الجهات.

 وفـــي ختام اللقاء، أشـــاد عضو مجلس النواب 
الفاعـــل  بالـــدور  الحســـيني،  محمـــد  النائـــب 
الـــذي يضطلع به ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
آل خليفـــة، لـــدور ســـموه فـــي تعزيـــز الشـــراكة 

المجتمعية مع مختلف الجهات.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنسية 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
الجديـــد، وذلـــك خـــال االجتمـــاع الـــدوري مـــع 
الوكاء المســـاعدين ومديري اإلدارات بشؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأشـــار الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
إلى أن الموقع االلكتروني يعد إحدى المبادرات 
الــــ25 التـــي أطلقهـــا ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ضمن خطة التعافي االقتصادي، 
والـــذي ينســـجم مع تطلعـــات الحكومـــة ورؤية 
وزيـــر  بتوجيهـــات  مشـــيدًا   ،2030 البحريـــن 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بأهميـــة التحـــول الرقمـــي وتوظيف 
وتقديـــم  النواحـــي،  جميـــع  فـــي  التكنولوجيـــا 
خدمات عصريـــة ومتكاملة للجمهور من خال 
مختلـــف القنـــوات اإللكترونيـــة، مؤكـــدا حرص 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامـــة الدائم 
على تســـهيل جميع االجراءات، وتسريع إنجاز 
جميع الخدمات لعمائها، وعلى استمرارها في 

مختلف عمليات التطوير والتحديث.
وأوضـــح أن الموقـــع اإللكترونـــي يتماشـــى مـــع 
ســـهولة  ويضمـــن  الحديـــث،  التقنـــي  التطـــور 
عمليـــات  و  والمعلومـــات  للخدمـــات  الوصـــول 
البحـــث، مـــن خـــال تصميـــم جديـــد، وطريقـــة 
عـــرض مطـــورة للمحتـــوى، تضمن ساســـة في 
تصفحـــه  وســـهولة  الصفحـــات،  بيـــن  التنقـــل 
عبـــر أجهـــزة الهاتـــف الذكيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
يمكـــن للجمهـــور زيـــارة الموقع واإلطـــاع على 
الخدمـــات التـــي يوفرها بالدخـــول على الرابط 

.www.npra.gov.bh / /:https

يضمن سهولة الوصول للخدمات والمعلومات والبحث

“الجـــوازات” تدشـــن موقعهــا اإللكترونــي الجــديــد

بدر الحايكي

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، أمس بمكتبه في قصر القضيبية، ســـفير مملكة 

البحرين لدى الجمهورية التركية إبراهيم العبدهللا.
 ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير إبراهيم يوسف 
العبـــدهللا، معربـــا عن تقديره لجهود الســـفير في القيـــام بمهماته وبالجهود 
التـــي يبذلهـــا فـــي دفع مختلـــف مجـــاالت التعـــاون الثنائي مـــع الجمهورية 

التركية بما يعزز مصالحهما المشتركة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
 من جانبه، عبر العبدهللا عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة، وعميق شكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

تعزيز المصالح المشتركة مع تركيا

مدينة عيسى - وزارة العملالقضيبية - مجلس النواب

المنظمـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتمعـــت 
الســـتضافة اجتماعات الجمعية الـ 146 
لاتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
المصاحبة، برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى رئيـــس اللجنـــة جمال 
فخـــرو صباح أمـــس )اإلثنيـــن(، الرئيس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف 
البنخليـــل وعـــدد مـــن ممثلـــي المركـــز، 
وبحضور الفريق اإلعامي للجنة، حيث 
تـــم بحث الخطة التفصيليـــة للتغطيات 
اإلعاميـــة الســـتضافة مملكـــة البحرين 
ألكبـــر تجمع برلماني دولي خال الفترة 

من 11 إلى 15 مارس المقبل.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الشـــورى رئيس اللجنة، 

حرص اللجنة على التنسيق مع مختلف 
اإلعاميـــة،  والمؤسســـات  الجهـــات 
وضمـــان  البرلمانـــي،  الحـــدث  إلبـــراز 
التغطيـــة اإلعامية الشـــاملة والمميزة، 
مشـــيدًا بالجهـــود الكبيـــرة والمتواصلـــة 

التـــي يقدمهـــا مركـــز االتصـــال الوطني 
النجـــاح  صـــور  نقـــل  فـــي  وإســـهاماته 
والتميز لمملكة البحرين بشـــكل يعكس 
مكانة البحريـــن محليًا ودوليًا، وتقدمها 

المستدام في شتى المجاالت.

وزيـــر  حميـــدان  جميـــل  التقـــى 
العمل في مكتبه بالوزارة النائب 

عبد هللا خليفة الرميحي.
وخـــال اللقـــاء أطلـــع حميـــدان 
علـــى  الرميحـــي  النائـــب 
مبـــادرات  تنفيـــذ  مســـتجدات 
الوزارة ومشـــروعاتها في مجال 
تعزيز تأهيل وإدماج المواطنين 
بمنشـــآت  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
القطاع الخـــاص، والحفاظ على 
اســـتقرارهم وتقدمهم، والسعي 
المســـتمر لتحسين وتطوير بيئة 
علـــى  القائمـــة  الصحيـــة  العمـــل 
أســـس الحوار والتعـــاون المثمر 

بين أطراف االنتاج. 

الســـياق  ذات  فـــي  وتـــم  كمـــا 
الـــدور  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
الـــذي يقوم به أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب فـــي تطويـــر 
ذات  الوطنيـــة  التشـــريعات 

الصلـــة بمجـــاالت عمل الـــوزارة، 
لتحقيـــق  المشـــترك  والحـــرص 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
المنشودة لجميع فئات وشرائح 

المواطنين.

حميدان يطلع النائب الرميحي على جهود “العمل”يعقد من 11 إلى 15 مارس المقبل

تعزيز تأهيل وإدماج الباحثين عن عمل بـ “الخاص”خطة إعالمية إلبراز أكبر تجمع برلماني في البحرين
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