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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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أكــــــــــد صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
ــلـــمـــان  ــكــــي األمــــــيــــــر سـ ــلــ ــمــ الــ
ــي  ولـ آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ بــــن حـ
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد 
لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة رئــيــس 
مملكة  أن  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الـــبـــحـــريـــن تـــــواصـــــل تــعــزيــز 
ــودة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  ــ جـ
متطلبات  وفـــق  للمواطنين 
بما  والــمــســتــقــبــل  الـــحـــاضـــر 
ــي رفــــــد الـــمـــســـيـــرة  ــ يـــســـهـــم فـ
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
ــة  حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـ
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
المعظم  الباد  ملك  خليفة 
ــى لـــلـــقـــوات  ــ ــلــ ــ ــد األعــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
المسلحة، مشيًرا إلى أهمية 
الدفع  على  العمل  مواصلة 
والجودة  الكفاءة  بمستويات 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي نحو 

ــاٍق أكــثــر تــمــيــًزا بــمــا يكفل  آفــ
استدامة الخدمات الصحية، 
مــــــن خــــــــال تــــعــــزيــــز أوجــــــه 
ــيـــن الــقــطــاعــيــن  ــة بـ ــراكــ ــشــ الــ
ــاص بــمــا  ــ ــخــ ــ الـــحـــكـــومـــي والــ
التطلعات  يصب في تحقيق 

المنشودة.
ــــدى تــفــضــل  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
بــافــتــتــاح مبنى  ســمــوه أمـــس 
عـــيـــادات الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــفـــى  ــتـــشـ ــالـــمـــسـ ــة بـ ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
ــري لـــــــقـــــــوة دفــــــــاع  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
البحرين، يرافقه سمو الرائد 
ــيـــخ عـــيـــســـى بــن  بــــحــــري الـــشـ
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
حيث كان في استقبال سموه 
الركن  المشير  وصــولــه  لــدى 
آل  أحمد  بــن  خليفة  الشيخ 
خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 

دفاع البحرين.

الـــــوكـــــاالت:   - الــــعــــواصــــم 
شــخــص   2300 حــــوالــــي  قـــتـــل 
ــرق تــركــيــا وفــي  فـــي جـــنـــوب شــ
ــر زلـــزال  ســوريــا الـــمـــجـــاورة، إثـ
عنيف بلغت قوته 7.8 درجات 
زلزال  قليلة  ساعات  بعد  تاه 
درجــات،   7.5 قوته  بلغت  آخــر 
جريناند  ســكــان  بهما  وشــعــر 

والدنمارك.
هـــذه  تـــرتـــفـــع  أن  ــع  ــوّقـ ــتـ ويـ
الــحــصــيــلــة غــيــر الــنــهــائــيــة، إذ 
ال يــــزال عـــدد كــبــيــر جــــدًا من 
األشـــخـــاص تــحــت األنـــقـــاض. 
الــثــلــوج  تــســاقــط  زاد  كـــذلـــك، 
وانـــخـــفـــاض درجـــــات الـــحـــرارة 
مــســاء أمـــس والـــيـــوم الــثــاثــاء 
األشخاص  وضــع  صعوبة  من 
الزلزال،  بسبب  شــّردوا  الذين 

وكذلك جهود المنقذين. 
األول عند  الــزلــزال  ووقـــع 
ج(  ت   01:17(  4:17 الــســاعــة 
على عمق نحو 17.9 كيلومترًا 
وفق المعهد األمريكي للمسح 
ــولـــوجـــي، وكــــــان مـــركـــزه  ــيـ الـــجـ
ــيــــك فــي  ــازارجــ فــــي مــنــطــقــة بــ
مـــحـــافـــظـــة كــــهــــرمــــان مــرعــش 
الــتــركــيــة )جــنــوب شـــرق( على 
مــن  ــرا  ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ  60 مـــســـافـــة 

الحدود السورية. 
وأعــــــقــــــب ذلــــــــك عــــشــــرات 
الـــهـــزات االرتـــــداديـــــة، قــبــل أن 
يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 
الــســاعــة 10:24  عــنــد  درجـــــات 

ــتـــش جـــنـــوب  ــنـ ــريـ ــيـــت جـ ــوقـ ــتـ بـ
ــى مـــســـافـــة  ــلــ ــا عــ ــيــ ــركــ شـــــــرق تــ
مدينة  مــن  كيلومترات  أربــعــة 

إكينوزو. 
أكثر من  ُقتل  وفي سوريا، 

 2315 ــيــــب  وُأصــ شــخــص   800
أنحاء  في  بجروح  األقــل  على 
ــراء الــــــزلــــــزال، فــي  ــ ــ الــــبــــاد جـ
نهائية  غــيــر  جــديــدة  حصيلة 
الصحة  وزارة  أعلنت  مــا  وفــق 

السورية وفرق إغاثة. 
الزلزال  أسفر  تركيا،  وفي 
شـــخـــصـــًا   1498 مـــقـــتـــل  عـــــن 
األقــــل  ــلـــى  عـ  7634 وإصـــــابـــــة 
بـــجـــروح، وفـــق الــهــيــئــة الــعــامــة 

التركية إلدارة الكوارث )أفاد(، 
والتي أشارت إلى انهيار 2834 

مبنى. 
ــر  ــ ــّي ــغــ ــتــ تــ أن  ويــــــــتــــــــوّقــــــــع 
إلــى  نــظــرًا  بــســرعــة  الحصيلة 

عــــدد الــمــبــانــي الـــمـــنـــهـــارة في 
أضنة  مثل  المتضررة،  المدن 
وغــــازي عــنــتــاب وشــانــلــي أورفـــا 
ــر خــــصــــوصــــًا. وفـــي  ــ ــكـ ــ ــاربـ ــ وديـ
إســكــنــدرون وأديـــامـــان، انــهــارت 

مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة جـــراء 
الزلزال الذي ضرب على عمق 

نحو 17.9 كيلومترا. 
ُتعّد هذه الهّزة األشــّد في 
تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 

مقتل  فــي  تسّبب  الــذي   1999
ألف  بينهم  شــخــص،  ألــف   17

في إسطنبول. 

خدمات �سحية باأعلى م�س�تويات الكفاءة والجودة

و�س�وريا تركي�ا  زل�زال  كارث�ة  �سحاي�ا  والجرح�ى  القتل�ى  اآالف 
دم��������ار ه������ائ������ل.. واأع������������داد ك���ب���ي���رة ت���ح���ت الأن����ق����ا�����ض

ول�ي العه�د رئي��ض ال�وزراء يفتت�ح مبن�ى عي�ادات الخدم�ات الطبي�ة الملكي�ة بالم�ست�س�فى الع�س�كري
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ال�م�ل�ك يوجه بتقديم م�ساعدات 
ع��اج��ل��ة ل�����س��ح��اي��ا ال���زل���زال

أصــــدر حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل الباد المعظم، توجيهاته السامية بتقديم مساعدات 
المتضررة  والصديقة  الشقيقة  الدول  إلى  عاجلة  إغاثية  إنسانية 
من  العديد  وخلف  ولبنان  وسوريا  تركيا  الــذي ضرب  الزلزال  من 
التحتية  البنية  فــي  كــبــيــرًا  دمــــارًا  وأحـــدث  والمفقودين  الضحايا 

والمنشآت.
بقيادة  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  جالته  ووجــه 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
ــؤون الــشــبــاب لــلــمــســاعــدة فــي تــقــديــم الــعــون الـــازم  اإلنــســانــيــة وشــ

لضحايا الزلزال في كل من تركيا سوريا ولبنان.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى تفضله بافتتاح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية.

مبارك  بــن  محمد  الــدكــتــور  اعتمد 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الئــحــة  جــمــعــة وزيــ
االنــضــبــاط الــطــابــي الــجــديــدة لجميع 
ــدارس  ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الــــمــــراحــــل الـ
األولى  للمرة  اشتملت  التي  الحكومية، 
بالمخالفات  الخاصة  المعالجات  على 
ــيــــة  ــتــــراضــ ــالــــفــــصــــول االفــ الـــمـــرتـــكـــبـــة بــ
أثـــنـــاء الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي إلــــى جــانــب 
الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــرتــكــبــة فــــي الــفــصــول 
الفعاليات  أو  الرحات  أو خال  العادية 

أو األنشطة المدرسية.

وأسقطت الائحة الجديدة معالجة 
الفصل النهائي من الدراسة أو الحرمان 
مــــن الــتــعــلــيــم واســتــبــدلــتــهــا بــالــتــعــلــيــق 
الـــمـــؤقـــت لــلــمــشــاركــة فــــي األنـــشـــطـــة أو 
الفعاليات أو الرحات، والوقف المؤقت 
الدراسي  النظام  تغيير  أو  الــدراســة  عن 
إذا كانت المخالفة جسيمة، إضافة إلى 
الكثير من المعالجات التربوية األخرى 
المجتمعية  الخدمات  على  ترتكز  التي 
وال تــحــرم الــطــالــب مــن الــحــصــول على 

حقه في التعليم.

كتبت نوال عباس:

في  البحرين  مملكة  أكــدت سفارتا 
ــدم تــأثــر الــمــواطــنــيــن  تــركــيــا وســـوريـــا عـ
البلدين  فــي  الموجودين  البحرينيين 
تعرضتا  الـــذي  العنيف  الــزلــزال  جـــراء 
لــه أمـــس، وقــد دعــت الــســفــارتــان جميع 
الموجودين  البحرينيين  المواطنين 
ــدن الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلـــزلـــزال  ــمــ ــي الــ فــ

بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.
لدى  البحرين  مملكة  سفير  وقــال 
إبراهيم  الــدكــتــور  التركية  الجمهورية 

ــبـــداهلل لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج«  يـــوســـف الـــعـ
أنـــقـــرة  فــــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــارة  ــفــ ــســ الــ إن 
ــات أو  ــابـ لـــم تــتــســلــم أي أخـــبـــار عـــن إصـ
تركيا  فــي  بحرينيين  لــرعــايــا  ضــحــايــا 
الزلزال  بسبب عدم وجودهم في مكان 
أغلب  أن  إلــى  مشيرا  تركيا،  جنوب  في 
إلــى  الــســفــر  فــي  يــرغــبــون  البحرينيين 
طـــرابـــزون واســتــانــبــول وهـــي بــعــيــدة عن 
تــواصــلــت سيدة  بينما  الـــزلـــزال،  مــكــان 
بالسفارة  هــاتــاي  فــي  مقيمة  بحرينية 

وأخطرتها بأنها بخير.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــشـــف ســفــيــر 
ــدى الــجــمــهــوريــة  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـ

الــعــربــيــة الــســوريــة وحــيــد مــبــارك سيار 
أنه ال يوجد هناك ضحايا بين الرعايا 
الفتا  ولــبــنــان،  ســوريــا  فــي  البحرينيين 
سوريا  فــي  البحرينية  السفارة  أن  إلــى 
تواصلت مع الفنادق والزوار في السيدة 
البحرينيين،  سامة  من  للتأكد  زينب 
وكذلك تواصلت مع الجهات المختصة 
ووزارة  الــصــحــة  وزارة  مـــن  ــا  ــوريـ سـ فـــي 
الداخلية للتأكد من عدم وجود ضحايا 

بحرينيين نتيجة الزلزال.

اإل����غ����اء ع���ق���وب���ة ال��ف�����س��ل ال��ن��ه��ائ��ي 
وال�������ح�������رم�������ان م�������ن ال���ت���ع���ل���ي���م

ال�ب�ح�ري�ن���ي��ون ف��ي ت�رك��ي���ا و�س��وري���ا ب��خ���ي����ر

} انتشال الضحايا في سوريا.} دمار هائل في تركيا.

} جالة الملك المعظم.

تحويل ن�سرة الدواء الورقية اإلى اإلكترونية
بقرب  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أفادت 
تنفيذ مشروع تحويل النشرة التعريفية المتوافرة داخل علب األدوية 
 QR code إلى نشرة إلكترونية من خال استخدام الرمز الشريطي
إذ  للدواء،  الخارجية  العلبة  على  موجوًدا  سيكون  الذي  العبوات  على 
الصحية  الرعاية  أخصائي  أو  المريض  قبل  من  ضوئيا  مسحه  يتيح 

إلظهار كل المعلومات المرتبطة بالدواء. 
يأتي  األدويــة  االلكتروني لنشرة  التحول  أن هذا  الهيئة  وأوضحت 
بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، إذ سيؤدي التحول إلى تسهيل 
دول  جميع  في  وتنسيقها  المحدثة  الطبية  المعلومات  إلــى  الوصول 
تدريجيا  التنفيذ  يــبــدأ  أن  الــمــقــرر  ومــن  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 

اعتبارا من العام الجاري 2023.
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أكــــــــــد صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
ــلـــمـــان  ــكــــي األمــــــيــــــر سـ ــلــ ــمــ الــ
ــي  ولـ آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ بــــن حـ
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد 
لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة رئــيــس 
مملكة  أن  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الـــبـــحـــريـــن تـــــواصـــــل تــعــزيــز 
ــودة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  ــ جـ
متطلبات  وفـــق  للمواطنين 
بما  والــمــســتــقــبــل  الـــحـــاضـــر 
ــي رفــــــد الـــمـــســـيـــرة  ــ يـــســـهـــم فـ
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
ــة  حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـ
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
المعظم  الباد  ملك  خليفة 
ــى لـــلـــقـــوات  ــ ــلــ ــ ــد األعــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
المسلحة، مشيًرا إلى أهمية 
الدفع  على  العمل  مواصلة 
والجودة  الكفاءة  بمستويات 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي نحو 

ــاٍق أكــثــر تــمــيــًزا بــمــا يكفل  آفــ
استدامة الخدمات الصحية، 
مــــــن خــــــــال تــــعــــزيــــز أوجــــــه 
ــيـــن الــقــطــاعــيــن  ــة بـ ــراكــ ــشــ الــ
ــاص بــمــا  ــ ــخــ ــ الـــحـــكـــومـــي والــ
التطلعات  يصب في تحقيق 

المنشودة.
ــــدى تــفــضــل  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
بــافــتــتــاح مبنى  ســمــوه أمـــس 
عـــيـــادات الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــفـــى  ــتـــشـ ــالـــمـــسـ ــة بـ ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
ــري لـــــــقـــــــوة دفــــــــاع  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
البحرين، يرافقه سمو الرائد 
ــيـــخ عـــيـــســـى بــن  بــــحــــري الـــشـ
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
حيث كان في استقبال سموه 
الركن  المشير  وصــولــه  لــدى 
آل  أحمد  بــن  خليفة  الشيخ 
خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 

دفاع البحرين.

الـــــوكـــــاالت:   - الــــعــــواصــــم 
شــخــص   2300 حــــوالــــي  قـــتـــل 
ــرق تــركــيــا وفــي  فـــي جـــنـــوب شــ
ــر زلـــزال  ســوريــا الـــمـــجـــاورة، إثـ
عنيف بلغت قوته 7.8 درجات 
زلزال  قليلة  ساعات  بعد  تاه 
درجــات،   7.5 قوته  بلغت  آخــر 
جريناند  ســكــان  بهما  وشــعــر 

والدنمارك.
هـــذه  تـــرتـــفـــع  أن  ــع  ــوّقـ ــتـ ويـ
الــحــصــيــلــة غــيــر الــنــهــائــيــة، إذ 
ال يــــزال عـــدد كــبــيــر جــــدًا من 
األشـــخـــاص تــحــت األنـــقـــاض. 
الــثــلــوج  تــســاقــط  زاد  كـــذلـــك، 
وانـــخـــفـــاض درجـــــات الـــحـــرارة 
مــســاء أمـــس والـــيـــوم الــثــاثــاء 
األشخاص  وضــع  صعوبة  من 
الزلزال،  بسبب  شــّردوا  الذين 

وكذلك جهود المنقذين. 
األول عند  الــزلــزال  ووقـــع 
ج(  ت   01:17(  4:17 الــســاعــة 
على عمق نحو 17.9 كيلومترًا 
وفق المعهد األمريكي للمسح 
ــولـــوجـــي، وكــــــان مـــركـــزه  ــيـ الـــجـ
ــيــــك فــي  ــازارجــ فــــي مــنــطــقــة بــ
مـــحـــافـــظـــة كــــهــــرمــــان مــرعــش 
الــتــركــيــة )جــنــوب شـــرق( على 
مــن  ــرا  ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ  60 مـــســـافـــة 

الحدود السورية. 
وأعــــــقــــــب ذلــــــــك عــــشــــرات 
الـــهـــزات االرتـــــداديـــــة، قــبــل أن 
يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 
الــســاعــة 10:24  عــنــد  درجـــــات 

ــتـــش جـــنـــوب  ــنـ ــريـ ــيـــت جـ ــوقـ ــتـ بـ
ــى مـــســـافـــة  ــلــ ــا عــ ــيــ ــركــ شـــــــرق تــ
مدينة  مــن  كيلومترات  أربــعــة 

إكينوزو. 
أكثر من  ُقتل  وفي سوريا، 

 2315 ــيــــب  وُأصــ شــخــص   800
أنحاء  في  بجروح  األقــل  على 
ــراء الــــــزلــــــزال، فــي  ــ ــ الــــبــــاد جـ
نهائية  غــيــر  جــديــدة  حصيلة 
الصحة  وزارة  أعلنت  مــا  وفــق 

السورية وفرق إغاثة. 
الزلزال  أسفر  تركيا،  وفي 
شـــخـــصـــًا   1498 مـــقـــتـــل  عـــــن 
األقــــل  ــلـــى  عـ  7634 وإصـــــابـــــة 
بـــجـــروح، وفـــق الــهــيــئــة الــعــامــة 

التركية إلدارة الكوارث )أفاد(، 
والتي أشارت إلى انهيار 2834 

مبنى. 
ــر  ــ ــّي ــغــ ــتــ تــ أن  ويــــــــتــــــــوّقــــــــع 
إلــى  نــظــرًا  بــســرعــة  الحصيلة 

عــــدد الــمــبــانــي الـــمـــنـــهـــارة في 
أضنة  مثل  المتضررة،  المدن 
وغــــازي عــنــتــاب وشــانــلــي أورفـــا 
ــر خــــصــــوصــــًا. وفـــي  ــ ــكـ ــ ــاربـ ــ وديـ
إســكــنــدرون وأديـــامـــان، انــهــارت 

مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة جـــراء 
الزلزال الذي ضرب على عمق 

نحو 17.9 كيلومترا. 
ُتعّد هذه الهّزة األشــّد في 
تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 

مقتل  فــي  تسّبب  الــذي   1999
ألف  بينهم  شــخــص،  ألــف   17

في إسطنبول. 

خدمات �سحية باأعلى م�س�تويات الكفاءة والجودة

و�س�وريا تركي�ا  زل�زال  كارث�ة  �سحاي�ا  والجرح�ى  القتل�ى  اآالف 
دم��������ار ه������ائ������ل.. واأع������������داد ك���ب���ي���رة ت���ح���ت الأن����ق����ا�����ض

ول�ي العه�د رئي��ض ال�وزراء يفتت�ح مبن�ى عي�ادات الخدم�ات الطبي�ة الملكي�ة بالم�ست�س�فى الع�س�كري
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ال�م�ل�ك يوجه بتقديم م�ساعدات 
ع��اج��ل��ة ل�����س��ح��اي��ا ال���زل���زال

أصــــدر حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل الباد المعظم، توجيهاته السامية بتقديم مساعدات 
المتضررة  والصديقة  الشقيقة  الدول  إلى  عاجلة  إغاثية  إنسانية 
من  العديد  وخلف  ولبنان  وسوريا  تركيا  الــذي ضرب  الزلزال  من 
التحتية  البنية  فــي  كــبــيــرًا  دمــــارًا  وأحـــدث  والمفقودين  الضحايا 

والمنشآت.
بقيادة  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  جالته  ووجــه 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
ــؤون الــشــبــاب لــلــمــســاعــدة فــي تــقــديــم الــعــون الـــازم  اإلنــســانــيــة وشــ

لضحايا الزلزال في كل من تركيا سوريا ولبنان.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى تفضله بافتتاح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية.

مبارك  بــن  محمد  الــدكــتــور  اعتمد 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الئــحــة  جــمــعــة وزيــ
االنــضــبــاط الــطــابــي الــجــديــدة لجميع 
ــدارس  ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الــــمــــراحــــل الـ
األولى  للمرة  اشتملت  التي  الحكومية، 
بالمخالفات  الخاصة  المعالجات  على 
ــيــــة  ــتــــراضــ ــالــــفــــصــــول االفــ الـــمـــرتـــكـــبـــة بــ
أثـــنـــاء الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي إلــــى جــانــب 
الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــرتــكــبــة فــــي الــفــصــول 
الفعاليات  أو  الرحات  أو خال  العادية 

أو األنشطة المدرسية.

وأسقطت الائحة الجديدة معالجة 
الفصل النهائي من الدراسة أو الحرمان 
مــــن الــتــعــلــيــم واســتــبــدلــتــهــا بــالــتــعــلــيــق 
الـــمـــؤقـــت لــلــمــشــاركــة فــــي األنـــشـــطـــة أو 
الفعاليات أو الرحات، والوقف المؤقت 
الدراسي  النظام  تغيير  أو  الــدراســة  عن 
إذا كانت المخالفة جسيمة، إضافة إلى 
الكثير من المعالجات التربوية األخرى 
المجتمعية  الخدمات  على  ترتكز  التي 
وال تــحــرم الــطــالــب مــن الــحــصــول على 

حقه في التعليم.

كتبت نوال عباس:

في  البحرين  مملكة  أكــدت سفارتا 
ــدم تــأثــر الــمــواطــنــيــن  تــركــيــا وســـوريـــا عـ
البلدين  فــي  الموجودين  البحرينيين 
تعرضتا  الـــذي  العنيف  الــزلــزال  جـــراء 
لــه أمـــس، وقــد دعــت الــســفــارتــان جميع 
الموجودين  البحرينيين  المواطنين 
ــدن الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلـــزلـــزال  ــمــ ــي الــ فــ

بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.
لدى  البحرين  مملكة  سفير  وقــال 
إبراهيم  الــدكــتــور  التركية  الجمهورية 

ــبـــداهلل لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج«  يـــوســـف الـــعـ
أنـــقـــرة  فــــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــارة  ــفــ ــســ الــ إن 
ــات أو  ــابـ لـــم تــتــســلــم أي أخـــبـــار عـــن إصـ
تركيا  فــي  بحرينيين  لــرعــايــا  ضــحــايــا 
الزلزال  بسبب عدم وجودهم في مكان 
أغلب  أن  إلــى  مشيرا  تركيا،  جنوب  في 
إلــى  الــســفــر  فــي  يــرغــبــون  البحرينيين 
طـــرابـــزون واســتــانــبــول وهـــي بــعــيــدة عن 
تــواصــلــت سيدة  بينما  الـــزلـــزال،  مــكــان 
بالسفارة  هــاتــاي  فــي  مقيمة  بحرينية 

وأخطرتها بأنها بخير.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــشـــف ســفــيــر 
ــدى الــجــمــهــوريــة  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـ

الــعــربــيــة الــســوريــة وحــيــد مــبــارك سيار 
أنه ال يوجد هناك ضحايا بين الرعايا 
الفتا  ولــبــنــان،  ســوريــا  فــي  البحرينيين 
سوريا  فــي  البحرينية  السفارة  أن  إلــى 
تواصلت مع الفنادق والزوار في السيدة 
البحرينيين،  سامة  من  للتأكد  زينب 
وكذلك تواصلت مع الجهات المختصة 
ووزارة  الــصــحــة  وزارة  مـــن  ــا  ــوريـ سـ فـــي 
الداخلية للتأكد من عدم وجود ضحايا 

بحرينيين نتيجة الزلزال.

اإل����غ����اء ع���ق���وب���ة ال��ف�����س��ل ال��ن��ه��ائ��ي 
وال�������ح�������رم�������ان م�������ن ال���ت���ع���ل���ي���م

ال�ب�ح�ري�ن���ي��ون ف��ي ت�رك��ي���ا و�س��وري���ا ب��خ���ي����ر

} انتشال الضحايا في سوريا.} دمار هائل في تركيا.

} جالة الملك المعظم.

تحويل ن�سرة الدواء الورقية اإلى اإلكترونية
بقرب  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أفادت 
تنفيذ مشروع تحويل النشرة التعريفية المتوافرة داخل علب األدوية 
 QR code إلى نشرة إلكترونية من خال استخدام الرمز الشريطي
إذ  للدواء،  الخارجية  العلبة  على  موجوًدا  سيكون  الذي  العبوات  على 
الصحية  الرعاية  أخصائي  أو  المريض  قبل  من  ضوئيا  مسحه  يتيح 

إلظهار كل المعلومات المرتبطة بالدواء. 
يأتي  األدويــة  االلكتروني لنشرة  التحول  أن هذا  الهيئة  وأوضحت 
بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، إذ سيؤدي التحول إلى تسهيل 
دول  جميع  في  وتنسيقها  المحدثة  الطبية  المعلومات  إلــى  الوصول 
تدريجيا  التنفيذ  يــبــدأ  أن  الــمــقــرر  ومــن  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 

اعتبارا من العام الجاري 2023.
ص4 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323543
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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

P  12

Link

Link

P  3

Link

Link

الملكي  السمو  صاحب  أكد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
للقوات المسلحة رئيس مجلس 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  الـــــــــوزراء 
الخدمات  جـــودة  تعزيز  تــواصــل 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وفـــق 
والمستقبل  الحاضر  متطلبات 
بــمــا يــســهــم فـــي رفــــد الــمــســيــرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
للقوات  األعلى  القائد  المعظم 
إلـــى أهمية  الــمــســلــحــة، مــشــيــًرا 
ــة الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــدفـــع  ــلـ ــواصـ مـ
ــودة  بــمــســتــويــات الـــكـــفـــاءة والـــجـ
آفــاٍق  نحو  الصحي  القطاع  فــي 
استدامة  يكفل  بما  تميًزا  أكثر 
خال  مــن  الصحية،  الــخــدمــات 
ــة بــيــن  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــز أوجـــــــــه الـ ــزيــ ــعــ تــ
والخاص  الحكومي  القطاعين 
بما يصب في تحقيق التطلعات 

المنشودة.
جاء ذلك لدى تفضل سموه 
ــــس، بــافــتــتــاح مــبــنــى عـــيـــادات  أمـ
ــات الـــطـــبـــيـــة الــمــلــكــيــة  ــدمــ ــخــ الــ
بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري لــقــوة 
ــاع الــبــحــريــن، يـــرافـــقـــه سمو  ــ دفـ
الــشــيــخ عيسى  بـــحـــري  ــد  ــرائــ الــ
آل خليفة،  بن حمد  بن سلمان 
ــان فــي اســتــقــبــال سموه  حــيــث كـ
ــه الــمــشــيــر الـــركـــن  ــولــ لـــــدى وصــ
ــيــــفــــة بـــــــن أحــــمــــد  ــلــ ــخ خــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
الركن  والفريق  البحرين،  دفــاع 
عبداهلل بن حسن النعيمي وزير 
ــؤون الـــدفـــاع، والــفــريــق الــركــن  شـ
رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب 
بروفسور  والــلــواء  األركـــان،  هيئة 
الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بــــــن عــــلــــي آل 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة 
كبار  من  عــدٍد  بحضور  الملكية، 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، وعـــــــدٍد مــــن كــبــار 

ضباط قوة دفاع البحرين.
وأعــــــــــــرب صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة رئيس 
الــوزراء عن اعتزازه بما  مجلس 
بكل  البحرين  دفــاع  قــوة  تشهده 
ــوٍر مستمر  ــطـ تـ ــن  مـ قــطــاعــاتــهــا 
بواجبها  للقيام  تأسيسها  منذ 

من خال صون مقدرات الوطن 
وحــــفــــظ ســـيـــادتـــه واســــتــــقــــراره، 
وأمـــــــــــان مــــواطــــنــــيــــه، وحـــمـــايـــة 
الحضارية،  ومسيرته  منجزاته 
بـــدور الــخــدمــات الطبية  مــنــوًهــا 
الملكية ضمن منظومة القطاع 
تقدمه  ومــا  بالمملكة،  الصحي 
الخدمات  من  عــاٍل  من مستوى 
ــنـــاء  الـــصـــحـــيـــة والـــعـــاجـــيـــة ألبـ
هــــذا الـــوطـــن عــلــى مـــر الــعــقــود، 
مــشــيــًدا فــي الــوقــت ذاتـــه بجهود 
كـــل الــقــائــمــيــن عــلــى الــخــدمــات 
الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة ومــنــتــســبــيــهــا 
مـــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة واإلداريـــــة 
الــذيــن يــســهــمــون بــعــطــائــهــم في 
رفد مسيرة التطور والتنمية في 
القطاع الصحي من أجل تعزيز 

جودة خدماته.
السمو  صاحب  تفضل  وقــد 
الــمــلــكــي نـــائـــب الــقــائــد األعــلــى 
للقوات المسلحة رئيس مجلس 
الوزراء بإزاحة الستار عن اللوحة 
التذكارية إيذاًنا بافتتاح عيادات 
كما  الملكية،  الطبية  الخدمات 
ُقـــدمـــت لــســمــوه هــديــة تــذكــاريــة 
من قبل قائد الخدمات الطبية 

الملكية بهذه المناسبة.
تفقدية  بجولة  سموه  وقــام 
على  اّطلع خالها  المبنى،  في 
بــعــض الـــعـــيـــادات االســتــشــاريــة 
واألقسام،  المساندة  والوحدات 
وما تحتوي عليه من تجهيزات 
ــيـــات حـــديـــثـــة وتــقــنــيــات  ــانـ ــكـ وإمـ
التشخيص  مجال  في  متطورة 
كما  الــمــتــقــدم،  الطبي  والــعــاج 
الــتــقــى ســـمـــوه بــمــجــمــوعــة من 
والكوادر  االستشاريين،  األطباء 
الطبية والمشرفين التنفيذيين 
في قوة دفاع البحرين، وعدٍد من 
المشاركين في تنفيذ المشروع.

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الـــلـــواء 
بــــروفــــســــور الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
الخدمات  قائد  خليفة  آل  علي 
الطبية الملكية في كلمة ألقاها 
ــقـــديـــره لــصــاحــب  عـــن شـــكـــره وتـ
الــســمــو الــمــلــكــي نـــائـــب الــقــائــد 
األعلى للقوات المسلحة رئيس 
تفضله  عــلــى  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
بــافــتــتــاح هــــذا الـــصـــرح الــطــبــي 
الذكرى  تزامًنا مع  يأتي  والــذي 
لتأسيس  والخمسين  الخامسة 

قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن، كــمــا قــدم 
إنــجــازات الخدمات  إيــجــاًزا عــن 
الطبية الملكية خال السنوات 
الــــمــــاضــــيــــة وحــــصــــولــــهــــا عــلــى 
العديد من االعتمادات الدولية 

المشروع  مستعرًضا  المرموقة، 
ــم تــشــيــيــده عــلــى أعــلــى  ــذي تـ ــ الـ
الدولية  والمعايير  المستويات 
بأفضل  وُزّود  األجهزة،  وبأحدث 
ــبــــرات الـــطـــبـــيـــة واإلداريـــــــــة  الــــخــ

ــي تــقــديــم أفــضــل  بــمــا يــســهــم فـ
والعاجية،  الصحية  الخدمات 
ــاهـــم فــي  شــــاكــــرًا جــمــيــع مــــن سـ
ــروح  ــ تـــحـــقـــيـــق هــــــذا اإلنـــــجـــــاز بـ

الفريق الواحد.

مبنى  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
ــادات الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ــ ــيــ ــ عــ
الــمــلــكــيــة يــمــتــد عــلــى مــســاحــة 
مــتــر   51,000 مــــن  أكــــثــــر  تـــبـــلـــغ 
طوابق   6 على  ويشتمل  مــربــع، 

ــة،  ــاريـ ــشـ ــتـ اسـ عــــيــــادة   14 ــم  تـــضـ
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــادات الــ ــ ــيــ ــ وعــ
لتقنية  بــنــون  ومـــركـــز  ــيــــة،  األولــ
والمختبرات  اإلنجاب  مساعدة 

استشارة،  غرفة  و265  الوراثية، 
لسحب  غرف  و8  و3 صيدليات، 
الدم، إلى جانب عدد من الغرف 

لألشعة.
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى تفضله بافتتاح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية.

خالل افتتاح �سموه مبنى عيادات اخلدمات الطبية امللكية بامل�ست�سفى الع�سكري

ولي العهد رئي�س الوزراء: البحرين توا�صل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
مواصلة الدفع مبستويات الكفاءة واجلودة فـي القطاع الصحي نحو آفاٍق أكثر متيًزا

ا�صتدامة الخدمات ال�صحية من خالل تعزيز اأوجه ال�صراكة بين القطاعين الحكومي والخا�س

نعت��ز بم��ا ت�ص��هده ق��وة دف��اع البحري��ن م��ن تط��وٍر م�ص��تمر من��ذ تاأ�صي�ص��ها
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323563
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323560
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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
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إدريس مقترحا  أبو  الشمالية باسم  قدم عضو مجلس بلدي 
رئــيــســيــة في  عــــام  نــقــل  لــمــحــطــة  الــمــخــصــصــة  بــتــثــبــيــت األرض 
لصالح  بتسجيلها  وذلك  سلمان  لمدينة  اإلسكانية  المخططات 
مجمع  سلمان  بمدينة  وذلــك  رئيسية  كمحطة  المواصالت  وزارة 
بالمجلس  الــخــدمــات  لجنة  أوصـــت  وقـــد  الــثــانــيــة،  بــالــدائــرة   583

بالموافقة على االقتراح.
وأكــــد أن الــمــنــطــقــة فـــي حــاجــة إلـــى مــحــطــة رئــيــســيــة للنقل 
للمنطقة  السكانية  الكثافة  زيــادة  مع  وذلــك  الشمالية،  في  العام 
الــبــديــع ومــديــنــة ســلــمــان، وقــرب  الشمالية وخــصــوصــا على شـــارع 
مدينة  في  الخدمية  المشاريع  من  كبيرة  مجموعة  من  الموقع 
مملكة  فــي  والمقيمين  المواطنين  جميع  تــخــدم  والــتــي  سلمان 

البحرين.
وتسهيل  تنظيم  زيــــادة  ــى  إلـ يــهــدف  الــمــقــتــرح  أن  إلـــى  وأشــــار 
مع  الــبــحــريــن،  مملكة  مناطق  مختلف  بين  الــعــام  النقل  حــركــة 
العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين،  تطوير جودة الخدمات 
ــاء بــمــســتــوى خــدمــات البنية  ــقـ بــاإلضــافــة إلـــى اإلســـهـــام فــي االرتـ

التحتية في مملكة البحرين.

اقتراح بلدي بت�صجيل وتثبيت الأر�ض المخ�ص�صة
�ص�لمان بمدين�ة  رئي�ص�ية  ع�ام  نق�ل  لمحط�ة 

كتب محمد القصاص: 
أعـــرب عــدد مــن أصحاب 
ــهـــم بــســبــب  ــاتـ ــانـ ــعـ الـــهـــمـــم مـ
زيـــادة األعــبــاء الــمــاديــة التي 
أن  مـــــؤكـــــديـــــن  أرهـــــقـــــتـــــهـــــم، 
مــخــصــص اإلعـــاقـــة الــحــالــي 
اليسير  بــالــجــزء  إال  يفي  ال 
مــن الــمــتــطــلــبــات الــضــروريــة 
ــم  ــهــ ــاالتــ ــحــ واألســـــــاســـــــيـــــــة لــ

المتفاوتة.
وأعضاء  رئيس  وطالبوا 
باستيضاح  الــنــواب  مجلس 
تأخر  عــن  المعنية  الجهات 
تــنــفــيــذ زيــــــــادة مــخــصــصــهــم 
الشورى  مجلسا  أقــره  الــذي 
والنواب في السنوات الفائتة 
ــذي يــقــتــضــي رفـــع الــحــد  ــ والـ
اإلعاقة  لمخصص  األقصى 
إلى  دينار   100 من  الشهري 

200 دينار.
وقـــــــــــــــال عـــــبـــــدالـــــكـــــريـــــم 
الحالي  المبلغ  إن  ســرحــان 
ــا  ــنــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ ــي  ــطــ ــغــ يــ ال 
األســـــاســـــيـــــة بـــســـبـــب زيــــــــادة 
الناتجة عن  المعيشة  أعباء 
التي  المشتريات  في  الغالء 
ال غــنــى عــنــهــا بــشــكــل يــومــي 

نـــاهـــيـــك عــــن االحـــتـــيـــاجـــات 
بدعامات  المتعلقة  األخــرى 
إلى  مشيرا  الهمم،  أصحاب 
أنــهــم يــنــتــظــرون فــي كــل عــام 
مضاعفة المبلغ مرة واحدة 
ــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــقــــط فـــيـــمـــا الـ فــ
األخـــــرى الــتــي بــحــاجــة إلــى 
ــن اإلنــــفــــاق تــمــر  ــد مــ ــزيـ ــمـ الـ
عـــلـــيـــهـــم وهــــــــم فــــــي ضـــيـــق، 
مستوضحًا: ألسنا جزءا من 
أفراد المجتمع الذي يعيش 
على تراب هذا الوطن؟ وهل 
الـــزيـــادة يشكل  ــرار  تــنــفــيــذ قــ

فارقًا على فئاتنا القليلة؟
ــرأي محمد  ــ الـ ويــشــاركــه 
ــقــــول: نـــعـــانـــي مــن  ــالــ عـــلـــي بــ
األدوات  شـــــــــــراء  ــة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ صـ
المتعلقة بالرعاية الصحية 
واالحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــخـــاصـــة 
ــة بـــمـــســـاعـــدتـــنـــا  ــبــــطــ ــرتــ ــمــ الــ
ــلـــى الـــمـــشـــي إضــــافــــة إلـــى  عـ
ــاريــــف األخــــــــــرى فــي  ــصــ ــمــ الــ
ــواد  ــمـ تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الـ
الغذائية ألفراد أسرنا، وذلك 
بــســبــب زيـــــــادة الـــطـــلـــب غــيــر 
المسبوق على السلع والمواد 

الغذائية جراء غالء األسعار 
مــواصــلــة  عــن  يعيقنا  الــــذي 
إذ من  كل شهر،  في  اإلنفاق 
تــكــون إعــانــة  الــمــفــتــرض أن 
اإلعــاقــة فــي حــّدهــا األقصى 
الــحــيــاة  بــســبــب  ــار  ــنــ ديــ  300
أن  مؤكدا  حاليًا،  المعيشية 
تفوق  اليومية  االحتياجات 
بكثير المعونة الشهرية التي 
مــاديــًا  الــمــراعــاة فيها  نــأمــل 
التخفيض  مـــزايـــا  وتــوســعــة 
ــوة  ــة أســ بــالــبــطــاقــة الـــخـــاصـ

بالدول المجاورة.

ويـــرى يــوســف أحــمــد أنــه 
مع الظروف الراهنة والغالء 
الحاجة  أصبحت  المعيشي 
مـــلـــحـــة لــــــزيــــــادة مــخــصــص 
ــتــــالف أنــــــواع  ــاخــ اإلعـــــاقـــــة بــ
أفــــــرادهــــــا والـــــــــذي يــقــتــضــي 
ــة  ــ ــاقــ ــ ــصــــص اإلعــ ــخــ رفـــــــــع مــ
إلى  دينار   100 من  الشهري 
بــإصــدار  ــذ  200 ديــنــار واألخــ
بطاقة للشخص ذي اإلعاقة 
ال  تخفيضا  بموجبها  يمنح 
من   )%50( عن  نسبته  تقل 
الرسوم التي تفرضها الدولة 
وفقا لإلقرار المسبق من قبل 
بمجلس  الـــخـــدمـــات  لــجــنــة 
الـــــــنـــــــواب الـــــســـــابـــــق والــــتــــي 
للتخفيف  الــمــشــروع  أقــــرت 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ ذوي  عـــــــن 
الـــخـــاصـــة وأولــــيــــاء أمـــورهـــم 
ــتــــي  ــات الــ ــ ــروفــ ــ ــصــ ــ ــمــ ــ مـــــــن الــ

يتكبدونها.
المجلس  أعـــضـــاء  ودعــــا 
عـــوًنـــا  ــوا  ــونـ ــكـ يـ أن  الـــنـــيـــابـــي 
أرض  عــــلــــى  لــــهــــم  وســـــــنـــــــًدا 
ــع مــــن خـــــالل تــلــمــس  ــ ــواقـ ــ الـ
التعجيل  أولها  احتياجاتهم 
بزيادة إعانة أصحاب الهمم.

اأ����ص���ح���اب ال���ه���م���م: غ����اء ال��م��ع��ي�����ص��ة اأره���ق���ن���ا.. 
ون�����اأم�����ل ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق������رار »زي���������ادة م��خ�����ص�����ص��ن��ا« 

} يو�سف احمد.} عبدالكريم �سرحان.} محمد علي.

أكـــد الــمــســتــشــار راشــــد مــحــمــد بو 
النواب  لمجلس  العام  األمين  نجمة 
للشعبة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين 
نائب  الــبــحــريــن  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــمــنــظــمــة 
الســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
ـــ146 لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي  ــ الــ
واالجـــتـــمـــاعـــات الــمــصــاحــبــة جــاهــزيــة 
األمانتين العامتين لمجلسي الشورى 
والنواب التامة الستضافة اجتماعات 
البرلماني  لالتحاد  ـــ146  الـ الجمعية 
ــدولـــي واالجـــتـــمـــاعـــات الــمــصــاحــبــة،  الـ
التي من المقرر أن تستضيفها مملكة 
مارس   15-11 الفترة  خالل  البحرين 

القادم.
وقـــــــال بـــونـــجـــمـــة خـــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــداخــلــيــة  وزارة  مــمــثــلــي  مـــع  جــمــعــه 
االتـــصـــال  ــز  ــركـ ومـ الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 

الــوطــنــي أمـــس إن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
المنظمة لالستضافة برئاسة العضو 
جــمــال مــحــمــد فــخــرو حــريــصــٌة على 
ــي الــتــنــظــيــم واتـــبـــاع  ــة فـ ــدقـ ضـــمـــان الـ
المحفل  لــهــذا  الــجــودة  معايير  أعــلــى 
الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــــدولــــــي، مـــســـتـــعـــرضـــًا 
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــطــ ــخــ ــدات الــ ــجــ ــتــ ــســ مــ

والتشغيلية لالستضافة.
تعبر  االســتــضــافــة  أن  ــى  إلـ ــار  ــ وأشـ
عـــن حــجــم الــثــقــة الـــتـــي تــحــظــى بها 
الـــبـــحـــريـــن والـــمـــكـــانـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
رســخــتــهــا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، فـــي ظل 
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
خليفة ملك البالد المعظم، ومساندة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

الــــــــــــــوزارات  دور  أهــــمــــيــــة  وبـــــيـــــن 
في  المعنية  الحكومية  والمؤسسات 
المهم،  العالمي  الــحــدث  هــذا  إنــجــاح 

ذاته بتعاون جميع  الوقت  مشيدًا في 
توجيه  بــهــدف  الــعــالقــة  ذات  الــجــهــات 
إنجاز  أجل  والطاقات من  اإلمكانيات 

هـــذا الــتــجــمــع الــبــرلــمــانــي األكــبــر من 
نوعه على مستوى العالم.

وحـــول اإلجـــــراءات واالجــتــمــاعــات 
االستضافة مع  التي تمت على ضوء 
االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي ذكـــر أن 
اللجنة الوطنية المنظمة الستضافة 
لالتحاد  الــــ146  الجمعية  اجتماعات 
الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي واالجـــتـــمـــاعـــات 
الــمــصــاحــبــة قــامــت بــتــرتــيــب عـــدد من 
مسؤولي  مع  واللقاءات  االجتماعات 
االتحاد البرلماني الدولي، وإطالعهم 
االســـــتـــــعـــــدادات  عـــلـــى  دوري  ــكـــل  بـــشـ
الــمــتــعــلــقــة بـــاالســـتـــضـــافـــة، مــــجــــددًا 
مستمرة  الــعــامــة  األمـــانـــة  أن  تــأكــيــده 
ــاد إلنــجــاح  ــحــ فـــي تــواصــلــهــا مـــع االتــ
استضافة مملكة البحرين اجتماعات 
البرلماني  لالتحاد  ـــ146  الـ الجمعية 

الدولي خالل مارس المقبل.

اأم����ي����ن ع�����ام م��ج��ل�����ض ال����ن����واب ي�����ص��ت��ع��ر���ض خ���ط���ة ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
اج��ت��م��اع��ات ال��ج��م��ع��ي��ة ال�������146 ل��ات��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال���دول���ي 

العمل على م�شروع اإن�شاء مركز حتكم جديد ل�شبكات الكهرباء واملاء

رئي�ض هيئة الكهرباء يعلن نجاح اإطاق النظام الجديد والمطور لخدمات الم�صتركين
بن  كمال  المهندس  أعلن 
ــيــــس هــيــئــة  ــمــــد مـــحـــمـــد رئــ أحــ
إطالق  نجاح  والماء  الكهرباء 
ــور  ــمـــطـ الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد والـ
والــذي  المشتركين،  لخدمات 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــمــ ــــي ضــ ــأتـ ــ يـ
هيئة  تنتهجها  التي  التطوير 
الكهرباء والماء خالل المرحلة 
الــحــالــيــة والــتــي تــرتــكــز بشكل 
الخدمات  تطوير  على  رئيسي 
بجودة  للمشتركين  المقدمة 

وكفاءة عالية.

ذات  فــــــــي  أعـــــــلـــــــن  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
السياق عودة جميع الخدمات 
قنواتها  كافة  فــي  اإللكترونية 
الجديد  للنظام  التحول  بعد 
الـــنـــظـــام  أن  مـــــؤكـــــدًا  بـــنـــجـــاح، 
الـــــجـــــديـــــد يــــعــــد االنــــطــــالقــــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة إلحـــــــــداث الـــتـــحـــول 
الكهرباء  خدمات  في  الرقمي 

والماء.
الـــنـــظـــام  أن  إلـــــــى  ــــت  ــفـ ــ ولـ
الـــجـــديـــد مــتــكــامــل مـــن خــالل 
مـــواكـــبـــتـــه ألحــــــدث الــتــقــنــيــات 

ــة إلـــى  ــافــ ــدات، إضــ ــتـــجـ ــسـ ــمـ والـ
ذلك، يوفر العديد من المزايا 
لــلــمــشــتــركــيــن، أبـــرزهـــا تــقــديــم 
ــورة جــــديــــدة لـــتـــكـــون أكــثــر  ــاتــ فــ
ــًا بــمــا يــضــمــن وصـــول  ــوحــ وضــ
إلــى  أدق  بـــصـــورة  الــمــعــلــومــات 
المشتركين، عالوة على تسريع 
تقديم  لتسهيل  العمل  وتــيــرة 
للمشتركين  الخدمات  جميع 

بكفاءة أعلى.
ــيــــس إلــــــى أن  ــرئــ وأشـــــــــار الــ
إطـــالق الــنــظــام الــجــديــد يأتي 

الــمــشــاريــع  مــن  ضــمــن سلسلة 
التطويرية التي تنفذها الهيئة 
منظومة  ضمن  العمل  بهدف 
بــدءا  وحــديــثــة،  ذكــيــة متكاملة 
مـــن تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الكهرباء  وتوزيع  نقل  لشبكات 
ــواًل إلـــى مــشــروع  ــ ــاء ووصــ ــمـ والـ
ــيـــب الــــــعــــــدادات الــرقــمــيــة  تـــركـ
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
ــز تــحــكــم  ــركـ ــاء مـ مــــشــــروع إنــــشــ
جــــديــــد لـــشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء 
ــــي ســـبـــيـــل إحــــــداث  والــــــمــــــاء، فـ

الـــتـــقـــدم فـــي قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
والماء بمملكة البحرين.

وقــــــــد أعــــــــــرب الـــمـــهـــنـــدس 
رئيس  محمد  أحمد  بن  كمال 
هــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء عــن 
خالص شكره وتقديره لجميع 
لتفانيهم  بالهيئة  الــعــامــلــيــن 
في إنجاز مشروع التحول بكل 
لكافة  وكــذلــك  ومهنية  كــفــاءة 
الهيئة  بــخــدمــات  المشتركين 
الذين أبدوا تعاونا وتفهما تاما 

خالل فترة انجاز المشروع.
} كمال بن أحمد.

عـــقـــدت لــجــنــة الـــمـــرافـــق الــعــامــة والــبــيــئــة 
بــدر صالح  الــنــائــب  بــرئــاســة  الــنــواب،  بمجلس 
الــتــمــيــمــي رئــيــس الــلــجــنــة، أمــــس، اجــتــمــاعــهــا 
الــثــامــن، فـــي دور االنــعــقــاد الــســنــوي الــعــادي 
وذلك  السادس،  التشريعي  الفصل  األول، من 

بحضور النواب أعضاء اللجنة.
االجتماع شهد  بأن  اللجنة  رئيس  وصــرح 
العقاري،  التنظيم  مؤسسة  مسؤولي  حضور 
 )41( رقــم  بقانون  المرسوم  مناقشة  تم  حيث 
لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
 )27( رقــم  بالقانون  الــصــادر  العقاري  القطاع 
بشأنه  اللجنة  استعرضت  حيث   ،2017 لسنة 
الــبــاحــث  الــقــانــونــي، ودراســـــة  الــمــســتــشــار  رأي 
المتضمنة  القديمة  المواد  وكذلك  القانوني، 
 2017 لسنة   )27( رقـــم  األصــلــي  الــقــانــون  فــي 

بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

وأكد النائب أن التعديل على قانون تنظيم 
إسهامات  تعزيز  يستهدف  الــعــقــاري  الــقــطــاع 
ــذا الــقــطــاع الــــذي يــشــكــل رافـــــًدا حــيــويــًا في  هـ
قطاع  إمكانيات  تعزيز  إلــى  إضافة  االقتصاد، 
كبير  بشكل  يرتبط  الـــذي  الــعــقــاري  التطوير 
والمقاوالت  كاإلنشاءات  حيوية  قطاعات  مع 
وغيرها، مما يجعل تطوير األطر التنظيمية 
فــيــه مــرتــبــطــا بـــزيـــادة زخـــم الــنــشــاط فــي هــذه 

القطاعات.
وشارك في االجتماع من مؤسسة التنظيم 
العقاري: الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، 
القانوني،  المستشار  حــجــازي  طــارق  والسيد 
شــؤون  مستشار  األنــصــاري  خــالــد  والمهندس 
العماري  محمد  والسيد  الــعــقــاري،  التنظيم 

رئيس الشؤون القانونية.

م����راف����ق ال����ن����واب ت��ب��ح��ث م��ر���ص��وم 
ت��ع��دي��ل ق���ان���ون ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري

وقع الدكتور أحمد محمد 
األنصاري الرئيس التنفيذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
تطوير  رئــيــس  لــوســي  وسنيد 
ــال بــالــكــلــيــة الــمــلــكــيــة  ــمــ األعــ
جامعة   - األيرلندية  الطبية 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة، اتــفــاقــيــة 
ــى تـــدريـــب  ــ ــهـــدف إلـ تــــعــــاون، تـ
ــاء، وتــشــمــل بــرنــامــجــا  ــبــ األطــ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــا لــــتــــدريــــب األطـ ــ ــاصـ ــ خـ
الــــمــــقــــيــــمــــيــــن، بـــــاإلضـــــافـــــة 
إلــــــــــى بــــــرنــــــامــــــج االبـــــتـــــعـــــاث 

للتخصصات الدقيقة.
وأكـــد الــدكــتــور األنــصــاري 
تعزيز  فــي  االســتــمــرار  أهمية 
ــع آفـــــاق  ــيــ ــوســ الـــــشـــــراكـــــات وتــ
التعاون مع مختلف الجهات 
من  التعليمية  والــمــؤســســات 
أجل إشراك الكوادر الصحية 
ــد مــن  ــزيــ ــمــ الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــ
وتأهيلها  التدريبية  البرامج 
تمكينها  عــلــى  يــنــعــكــس  بــمــا 
من توظيف أفضل األساليب 
والتقنيات  الحديثة  المهنية 
المتطورة، ويعزز من خبراتها 
ــالــــح تــطــويــر  لـــيـــصـــب فــــي صــ
جـــــودة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 

بالقطاع الطبي.

كـــــــمـــــــا أكـــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات 
الحكومية الحرص المستمر 
على تطوير وتدريب األطباء 
بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى مــســتــويــات 
هــذه  أن  مــوضــحــا  الـــكـــفـــاءة، 
االتــفــاقــيــة تـــعـــزز مـــن مــرونــة 
الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم 
احتياجات  لتلبي  وتطويرها 
مــخــتــلــف فـــئـــات الــمــواطــنــيــن 
ــلـــكـــة،  ــيــــمــــيــــن بـــالـــمـــمـ والــــمــــقــ
مــــن خــــــالل تــنــظــيــم عــمــلــيــة 
الـــتـــدريـــب، لــضــمــان حــصــول 
الــمــبــتــعــثــيــن عــلــى الــتــدريــب 

ــال، بـــاإلضـــافـــة  ــامــ الـــعـــمـــلـــي كــ
الطبي  الــتــدريــب  تقديم  إلــى 
ــريـــض  ــمـ ــتـ ــلـ والــــتــــعــــلــــيــــمــــي لـ
ــات  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ واجـــــــتـــــــيـــــــاز االمــ

المطلوبة.
ومــــــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــدت 
توسيع  أهــمــيــة  لــوســي  سنيد 
آفـــاق الــعــمــل الــمــشــتــرك بين 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
والـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة الــطــبــيــة 
تعزيز  يدعم  بما  األيرلندية 
مــــهــــارات الـــــكـــــوادر الــصــحــيــة 
بالمملكة  العاملة  والطبية 
األهــداف  تحقيق  في  ويصب 

المشتركة.

اتفاقي���ة تع���اون بي���ن الم�صت�ص���فيات الحكومية 
اأيرلن���دا ف���ي  للجراحي���ن  الملكي���ة  والكلي���ة 

قــــال مــصــدر مـــســـؤول بــــــإدارة األرصــــــاد الــجــويــة بــــوزارة 
المواصالت واالتصاالت، إن خرائط التنبؤات الجوية تشير 
الــيــوم  ظــهــر  بــعــد  اهلل  بمشيئة  ســتــتــأثــر  الــمــمــلــكــة  أن  إلـــى 
الثالثاء بمرتفع جوي تتحول على أثره الرياح إلى شمالية 
غربية وتكون من معتدلة إلى نشطة على أن تزداد سرعتها 
فبراير،   8 األربعاء  يوم  من  بــدءا  السرعة  قوية  إلى  لتصل 
حيث تؤدي إلى تصاعد األتربة وارتفاع أمواج البحر. ومن 
المتوقع أن تستمر هذه الرياح حتى يوم الجمعة الموافق 

10 فبراير.
بــاردة تسهم في  كتلة هوائية  الرياح  كما تصاحب هذه 
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وقد تصل إلى 12 درجة 

مئوية، خاصة خالل الليل والصباح الباكر.
الــمــواصــالت  بــــوزارة  الــجــويــة  ــاد  إدارة األرصــ لــذا تنصح 
واالتـــصـــاالت الــمــواطــنــيــن الــكــرام ومـــرتـــادي الــبــحــر خاصة 
الــنــشــرات والــتــحــذيــرات  بــأخــذ الحيطة والــحــذر ومــتــابــعــة 
القنوات  عبر  الجوية  األرصــاد  إدارة  من  الصادرة  الرسمية 

المتعددة.

الأر����ص���اد ال��ج��وي��ة: م��وج��ة ب��اردة 
الجمعة حتى  اليوم  من  قوية  ورياح 

طالنب بتوظيفهن بوزارة الرتبية والتعليم.. عدد من خريجات الإعالم:

الرقم���ي  الإع���ام  ث���ورة  م���ع  يتواك���ب   )931 )اإع���ام 
ق���ادرون عل���ى تدري����ض المق���رر الجديد خريج���و الإعام 

كتبت: زينب إسماعيل

طالبت عدد من خريجات 
والعالقات  اإلعـــالم  تخصص 
وزارة  فــي  بتوظيفهن  العامة 
كمدرسات  والتعليم  التربية 
للمنهج الجديد )إعالم 931( 

للمرحلة الثانوية.
وذكرن في لقاء خاص مع 
المطلع  أن  الخليج«  »أخــبــار 
ــة  ــيــ ــدراســ عـــلـــى الـــمـــنـــاهـــج الــ
يــلــمــس الــتــنــوع والــتــطــور في 
المقدمة  العلمية  الــمــنــاهــج 
ــة، والـــــتـــــي أســـهـــمـــت  ــبـ ــلـ ــطـ ــلـ لـ
ثقافة  تعزيز  في  كبير  بشكل 
شخصيته،  وصــقــل  الــطــالــب، 
وتـــحـــفـــيـــز الــــفــــكــــر، وتــنــمــيــة 
ــة لــديــه،  ــيـ ــداعـ الـــطـــاقـــات اإلبـ
ــة  ــى أهــمــيــة دراسـ مــشــيــرات إلـ

المنهج الجديد )إعالم 931( 
لــلــمــرحــلــة الــثــانــويــة، والــــذي 
مواكبة  نحو  انطالقة  يشكل 
الــــتــــطــــور اإلعــــــالمــــــي الـــــذي 

يعيشه العالم بأسره.
ونـــــــــــاشـــــــــــدن خـــــريـــــجـــــات 
بــــــكــــــالــــــوريــــــوس إعــــــــــــالم فـــي 
وزارة  الــــبــــحــــريــــن  جــــامــــعــــة 
في  »النظر  والتعليم  التربية 
لــهــن بقبول  الــفــرصــة  إتــاحــة 
تـــوظـــيـــفـــهـــن لــــتــــدريــــس هــــذا 
الــمــنــهــج اإلعــــالمــــي، والــــذي 
مع مضمون  محتواه  يتوافق 
ــتـــي  ــة الــــــدراســــــيــــــة الـ ــطــ ــخــ الــ
ــنـــاهـــا، مــصــقــولــة بــخــبــرة  درسـ

عملية«.
ــن: »نـــــحـــــن عــلــى  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
وزارة  ــــرص  ــــحـ بـ ــة  ــ ــامـ ــ تـ ــة  ــقــ ثــ
ــيــــم عــلــى  ــلــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــربــ ــتــ الــ

اخــتــيــار الـــكـــفـــاءات الــمــؤهــلــة 
ــادرة عـــلـــى تــــدريــــس هـــذا  ــ ــقـ ــ الـ
علمية  نظريات  وفق  المنهج 
مــــدروســــة وأســــــس صــحــيــحــة 
ــلــــى رفـــــــد الـــطـــلـــبـــة  قــــــــــادرة عــ
بالمهارات اإلعالمية، وتهيئة 
الــطــمــوحــات لــالنــخــراط في 
التخصص اإلعالمي ما بعد 

المدرسة«.
أشارت  السياق،  هذا  وفي 
إلى  خليل  فاطمة  الخريجة 
تقديمها طلًبا في هذا الشأن 

إلى وزارة التربية والتعليم.
ــة الــســيــد  ــمـ ــاطـ وقــــالــــت فـ
مجموعة  ضمن  إنــهــا  عــبــاس 
خـــريـــجـــات اإلعـــــــالم يــحــمــلــن 
تـــخـــصـــًصـــا مــــــزدوًجــــــا، فــإلــى 
جـــــانـــــب االعـــــــــــــالم، يــحــمــلــن 
تــخــصــًصــا فــرعــًيــا فـــي الــلــغــة 

الدمج  مــن  يمكنهم  العربية 
بين التخصصين.

زيـــنـــب جبيل  كــمــا عـــبـــرت 
بــــــإدراج منهج  عـــن ســعــادتــهــا 
إعــــالمــــي لــطــلــبــة الــمــرحــلــة 
الــطــالــب من  الــثــانــويــة يمكن 
في  اإلعالمي  التطور  معرفة 
مملكة البحرين والتشريعات 
المتصلة  والدولية  الوطنية 

باإلعالم.
ــرادي  ــعـ وأشـــــــارت زيـــنـــب الـ
إلى أن التخصص مكنهن من 
الدمج بين التطبيق النظري 
والعملي، وسمح لهم التدريب 
في  العملية  المختبرات  فــي 

الجامعة وخارجها.
فـــي حــيــن قـــالـــت فــاطــمــة 
منهن  الــكــثــيــر  إن  عــبــدالــنــبــي 
عــمــلــن داخـــــل الــجــامــعــة في 

صـــحـــيـــفـــة صــــــوت الـــجـــامـــعـــة 
التي تصدر عن قسم اإلعالم 
األثــر  لها  كــان  إذ  بالجامعة، 
ــة الــخــبــرة  ــافـ ــي الــكــبــيــر إضـ فـ
ــدى  ــ ــت هـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــعــــمــــلــــيــــة. وبـ
فترة  ان عملها خــالل  جاسم 
ــا فـــي قــســم اإلعــــالم  ــهـ ــتـ دراسـ
بالجامعة،  العامة  والعالقات 
ــرى الــحــصــاد الــعــلــمــي  ــ قـــد أثـ
لــديــهــا وأضـــــاف الــيــهــا خــبــرة 
الصحافة  عملية في مجالي 
ــات الـــعـــامـــة. وأكــــدت  ــعـــالقـ والـ
زيـــنـــب عـــبـــدالـــوهـــاب ضـــــرورة 
ــة مــــنــــهــــج اإلعـــــــــالم  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وأهــ
الثانوية، كونه جاء  للمرحلة 
مـــتـــزامـــًنـــا مـــع ثـــــورة االعــــالم 
ــزيـــد مــن  الـــرقـــمـــي، والـــــــذي يـ
محصلة الطالب ويعزز لديه 

أسس وأخالقيات الممارسة.
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ــار  ــبـ ــام نـــشـــر عـــلـــى صـــفـــحـــات »أخـ ــ مـــنـــذ أيــ
ــراد،  ــ الـــخـــلـــيـــج« مـــقـــال لــلــســيــد مــــــراد عـــلـــي مـ
والكويت،  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  رئيس 
بـــعـــنـــوان: »هــــل عــنــدمــا يــتــعــدى الـــديـــن الــعــام 
إنـــذار؟«.. طرح  يعتبر صفارة  المحلي  الناتج 
تــــســــاؤالت ودعـــــــــوات، ورؤى  ــدة  ــ ــه عـ مــــن خـــاللـ
جديرة  وهــي  أخـــرى..  رسائل  وربما  وتمنيات، 
ألن نــتــوقــف عــنــدهــا، ونــبــحــث فــيــهــا، وخــاصــة 
أنها تأتي من شخصية اقتصادية بارزة، تدرك 
تــقــول، وتعني مــا تكتب، وتــعــرف مــا تنشد  مــا 
من  كبيرة  شريحة  تمثل  هي  وبالتأكيد  إليه، 
ورجال  واالستثمارية،  االقتصادية  الفعاليات 

المال واألعمال. 
ملخص الــمــقــال هـــو: »مــضــاعــفــة إشـــراك 
القطاع الخاص في مشاريع الدولة«، انطالقا 
لجهود  ودعما  الحكيمة،  القيادة  اهتمام  من 
مشاركة  على  تشجع  التي  الموقرة  الحكومة 
القطاع الخاص بفاعلية، مع وجود منظومة 
تشريعية اقتصادية متطورة، والعمل على رفع 
النشاط  في  الخاص  القطاع  مساهمة  نسبة 
في  األجنبي،  االستثمار  وجلب  االقــتــصــادي، 
التي  والتحديات  المتغيرات  من  العديد  ظل 
تواجهها الدولة، فضال عن أن صندوق النقد 
لــنــمــو نــســبــة مساهمة  الـــدولـــي يــولــي أهــمــيــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــنــشــاط االقــتــصــادي 

للدول.
السيد  إليها  أشــار  التي  اإلنـــذار  »صــافــرة« 
المستوى  في  وحدها  ليست  مــراد  علي  مــراد 
المرتفع للدين العام، مقارنة بالناتج المحلي 
تزايد  مــع  وبــاألخــص  تمويله،  كلفة  وارتــفــاع 
السنوات  في  الفائدة  أسعار  ارتفاع  احتمالية 
القادمة، ولكن »صافرة« اإلنــذار جاءت كذلك 
بالتزامن مــع مــا هــو مــتــداول فــي هــذه األيــام 
حول ضريبة قد تفرض على الشركات العاملة 
في البحرين، مع طرح فكرة بديلة ومستدامة 
تتمثل في زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص 
في النشاط االقتصادي، ووضع برنامج زمني 
معالجة  في  أكبر  بشكل  يساعد  قد  لتنفيذه 

ارتفاع الدين العام.
وفــــي »صــــافــــرة« مـــــراد عــلــي مـــــراد إشــــادة 
الكثيرة  اإليجابية  المؤشرات  مستحقة حول 
في اقتصاد مملكة البحرين، بفضل المتابعة 

الملكي  السمو  التي يوليها صاحب  والرعاية 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــفــظــه اهلل، وفــريــق 
ــؤون  ــشـ الــبــحــريــن الــمــعــنــيــون بــاالقــتــصــاد والـ
المالية، وخصوصا المتابعة الحثيثة لبرامج 
بقيادة  المالي،  والتوازن  االقتصادي  التعافي 
خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  معالي 
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي، والــدعــوة  وزيـ
إلــى مــزيــد مــن الــتــعــاون بين كــل مــن القطاع 
العام والخاص، من خالل طرح أفكار جديدة 
الــمــالــيــة  وزارة  مــثــل:  أطـــــراف  بــيــن  ومــبــتــكــرة 
أو أطـــراف أخـــرى، للسيطرة  الــتــجــارة  وغــرفــة 
أقــرب فرصة  الــعــام وخفضه، فــي  الــديــن  على 

ممكنة.
ولــكــن ثــمــة نــقــاط مــهــمــة لـــم تــشــر إليها 
»صــافــرة« مــراد علي مــراد.. وتستحق أن تنال 
)عدم  أبــرزهــا:  من  لعل  والتفاعل،  بالتعقيب 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ عــلــمــه بــحــجــم مــســاهــمــة الـ
فــي الــنــشــاط االقــتــصــادي الــكــلــي فــي الــوقــت 
عريقة  بنكية  بمؤسسة  فكيف  الــحــاضــر..!!( 
يـــرأســـهـــا الــســيــد مــــــراد، لــهــا إســهــامــاتــهــا في 
مساهمة  بحجم  تعلم  وال  الـــدولـــة،  مــشــاريــع 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــنــشــاط االقــتــصــادي 
الـــعـــام..؟؟ ولــربــمــا هـــذا الــســؤال بــحــاجــة إلــى 
مــزيــد مـــن الــتــوضــيــح الـــرســـمـــي، وخـــاصـــة أن 
مساهمات  أخبار  يوميا  ويتابع  يقرأ  الجميع 
ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة.

الــنــقــطــة األخـــــرى الــتــي أتــمــنــى أن تــركــز 
االقتصادية  الفعاليات  كافة  عليها »صفارات« 
المقبلة،  الفترة  في  واألعــمــال  المال  ورجــال 
ــفـــرص الــنــوعــيــة«  هـــي الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر »الـ
الدولة  بين  تشاركية  وفق عالقة  للمواطنين، 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، تـــنـــظـــر إلــــــى مــصــلــحــة 
الــطــرفــيــن مــعــا، ولــيــس إلــــى مــصــلــحــة طــرف 

واحد فقط.
»صـــافـــرة« الــســيــد مــــراد عــلــي مــــراد كــانــت 
أكثر شمولية لو ركز فيها مع ما ذكر  ستكون 
سالفا على مسألة )الفرص النوعية(.. حتى 
أكثر  »الصافرة«  تكون  وحتى  الــصــورة،  تكتمل 
مشاركة وتفاعال من الدولة والقطاع الخاص، 

والمجتمع كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

»�صافرة«.. مراد علي مراد

كتب فاضل منسي:
تصوير - روي ماثيوس

ــنـــي  ــبـــحـــريـ أقـــــــــام الــــــوفــــــد الـ
برنامج  فــي  الــمــشــارك  الشبابي 
بنسخته  الــعــالــم  شــبــاب  سفينة 
الرابعة والثالثين لقاًء تعريفيًا 
ــد وعـــــــددًا  ــ ــوفـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ جـــمـــع أعـ
ــالــــي وذلـــــك لــلــتــعــريــف  مـــن األهــ
ــيـــن الــــبــــرنــــامــــج لـــهـــذا  ــامـ ــمـــضـ بـ
العام، وخط سير الرحلة، وأبرز 
ــنــــوي الـــوفـــد  ــتــــي يــ األهـــــــــداف الــ
خالل  مــن  تحقيقها  البحريني 
هذا  تأتي  والتي  المشاركة  هــذه 
العام عبر دعم بالتيني من قبل 

شركة نفط البحرين )بابكو(.
ويعد برنامج سفينة العالم 
مــــن بــــرامــــج الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
الدولي،  المستوى  على  الرائدة 
إذ يــهــدف وبــشــكــل أســـاســـي إلــى 
ــر الـــصـــداقـــة بين  ــ تــوطــيــد أواصــ
ــلـــف الــــــوفــــــود الـــشـــبـــابـــيـــة  ــتـ مـــخـ
تعزيز  على  والــعــمــل  الــمــشــاركــة، 
نـــقـــل الـــعـــلـــوم والــــمــــعــــارف بــيــن 
ــاب مــن  ــبــ ــشــ مـــخـــتـــلـــف فــــئــــات الــ
الــمــعــمــورة، في  أصــقــاع  مختلف 
جـــو تــكــتــنــفــه الــحــريــة فـــي طــرح 
مما  المختلفة،  ــرؤى  والــ اآلراء 
من  االستفادة  حسن  في  يسهم 

مختلف التجارب والخبرات.
ــل الـــبـــرنـــامـــج  ــويــ ــمــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ويـ
ــه مـــــــن قـــبـــل  ــيــ ــلــ واإلشـــــــــــــــــراف عــ
تــقــوم  إذ  الــيــابــانــيــة،  الــحــكــومــة 
إلــى عــدد من  الــدعــوات  بتوجيه 
ــدول لــلــمــشــاركــة فـــي كـــل عـــام،  ــ الـ
بشكل  الدعوات  توجيه  ويعتمد 
المشاركة  الــدول  أداء  كبير على 
في النسخ المختلفة للبرنامج، 
ودورها في رعاية مختلف فئات 
مختلف  وتوفير  لديها،  الشباب 
تعمل  الــتــي  والــوســائــل  األدوات 

على تمكينهم.
ــة مــمــلــكــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وتــــــأتــــــي مـ
الــرابــعــة  النسخة  فــي  الــبــحــريــن 
ــن مــــــن الــــبــــرنــــامــــج،  ــ ــيـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ والـ
ــة مـــن  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــال لـ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ كــ
ــاركــــات الـــمـــتـــمـــيـــزة الــتــي  ــمــــشــ الــ
حـــــظـــــيـــــت بــــــهــــــا فـــــــــي الــــنــــســــخ 
ســمــعــة  اكــتــســبــت  إذ  ــابـــقـــة،  الـــسـ

أدائــهــا  على  بــنــاء  للغاية،  طيبة 
ارتكز  والـــذي  والــمــمــيــز،  المبهر 
الفريق،  ضمن  العمل  روح  على 
وحـــســـن الـــتـــواصـــل مـــع الــشــبــاب 
وتمثيل  الــشــعــوب،  مختلف  مــن 
الهوية البحرينية األصيلة خير 
في  التفاني  إلى  إضافة  تمثيل، 

أداء المهمات الموكلة إليهم.
وبــهــذا الـــصـــدد، أكـــد فيصل 
عــيــســى الــخــيــاط رئــيــس الــوفــد 
الــبــحــريــنــي الــشــبــابــي الــمــشــارك 
في برنامج سفينة شباب العالم 
أن  والثالثين،  الرابعة  بنسخته 
الـــحـــضـــور الــمــمــيــز والــمــشــاركــة 
ــود الــبــحــريــنــيــة  ــوفـ ــلـ الـــفـــاعـــلـــة لـ
ــة مــــا هــي  ــقـ ــابـ ــنـــســـخ الـــسـ فــــي الـ
لــالســتــراتــيــجــيــات  انـــعـــكـــاس  إال 
ــطــــط الـــطـــويـــلـــة الـــمـــدى  ــخــ والــ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــجــال 
نجحت  والــتــي  الــشــبــاب،  تمكين 
وزارة شؤون الشباب في تأصيلها 
ــم فـــي شتى  ــدائــ عــبــر الـــدعـــم الــ
الـــــمـــــجـــــاالت، مـــــا جــــعــــل شـــبـــاب 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن يــتــمــتــعــون 
تؤهلهم  عالية  ومهارات  بقدرات 
للتنافس في مستويات متقدمة.

وأضـــــــــــــــاف الــــــخــــــيــــــاط أنـــــه 
ــوة فــي  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــه الـ ــيــ ــوجــ ــم تــ ــ ــد تــ ــ قــ
هــــذا الـــعـــام مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
البحرين  لتستكمل  الــيــابــانــيــة 
فــي هــذا  الــمــشــاركــة  فــي  رحلتها 
الـــبـــرنـــامـــج الــمــمــيــز، عــلــمــًا بــأن 
عام  فــي  كــانــت  مشاركاتها  أولـــى 
مميز  بنسق  واســتــمــرت  1998م، 
عــمــلــيــة  أن  ــيـــن  بـ ــا  كـــمـ وســــلــــس، 
البحريني  الوفد  اختيار أعضاء 
المشارك في هذا العام لم تكن 
ســهــلــة، إذ تــم اخــتــيــار 8 أعــضــاء 
متقدمًا   150 مــن  أكثر  بين  مــن 
ــد مــــروا  ــ بــطــلــب لـــلـــمـــشـــاركـــة، وقـ
ــن الـــمـــراحـــل لــتــتــم  بــســلــســلــة مــ
ــار، بـــــــــدءًا مــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة االخـ
احتوت  التي  التسجيل  استمارة 
متعلقة  مــحــوريــة  أســئــلــة  عــلــى 
بــالــمــخــزون الــمــعــرفــي لـــدى كل 
متقدم، وانتقااًل إلى مرحلة يوم 
تفاصيل  حــوت  والــتــي  التقييم، 
محورية، كالعمل ضمن الفريق، 
والقدرة على طرح اآلراء واألفكار 
بــطــريــقــة ســلــســة، والــتــعــبــيــر عن 
الهوية البحرينية بصورة فريدة 
ومبتكرة، بهدف التمثيل الالئق 

المتقدمون  وينتهي  للمملكة، 
ــلــــة يــــوم  ــتــــكــــمــــال مــــرحــ بــــعــــد اســ
المقابالت  مرحلة  إلى  التقييم 
ــي يـــتـــم مــن  ــ ــتـ ــ ــيـــة، والـ الـــشـــخـــصـ
خاللها توجيه أسئلة تسهم في 
االطـــــالع عــلــى األفـــكـــار والــــرؤى 
ــدى قــدرتــه  لـــدى كــل مــتــقــدم، ومـ
ومــهــارتــه عــلــى تــبــادل الــخــبــرات 
المالئمة،  بــالــصــورة  والــمــعــارف 
وإعطاء فكرة واضحة عن مدى 
ــى تـــمـــثـــيـــل مــمــلــكــة  ــلـ الـــــقـــــدرة عـ

البحرين.
الوفد  أن  الخياط  بين  كما 
ومنذ  جــاهــدًا  يعمل  البحريني 
ــن الــعــام  ــة شــهــر أكـــتـــوبـــر مـ ــدايـ بـ
ــداد  ــعــ ــتــ ــنــــصــــرم، عـــلـــى االســ ــمــ الــ
الكامل لتمثيل مملكة البحرين 
الوفود  مختلف  مــع  والمشاركة 
االجــتــمــاعــات  ان  إذ  الــشــبــابــيــة، 
تـــــــجـــــــري عـــــلـــــى قــــــــــدم وســــــــــاق، 
والـــتـــحـــضـــيـــرات الــمــتــكــامــلــة لم 
ــر  ــهــ ــى مـــــــدى األشــ ــلــ ــوقــــف عــ ــتــ تــ
ــك فــــي ســبــيــل  ــ ــتـــة، كــــل ذلـ ــائـ الـــفـ

مملكتنا الغالية.
أعضاء  أن  الخياط  وأوضــح 
الوفد في حالة معنوية وذهنية 

عــــالــــيــــة، مــــــؤكــــــدًا جـــاهـــزيـــتـــهـــم 
مختلف  فــي  للمشاركة  الــتــامــة 
وورش  واألنـــشـــطـــة  الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــعــمــل الــتــي ســـوف تــقــام خــالل 
سيسعى  والــتــي  البرنامج،  فترة 
الـــوفـــد مـــن خــاللــهــا إلــــى إبــــراز 
ــن مــمــلــكــة  ــل عــ ــمــ ــورة األشــ ــ ــــصـ الـ
وحضارتها  وتاريخها  البحرين 
االنخراط  إلى  إضافة  العريقة، 
ــاور  الــــفــــعــــال فـــــي تـــفـــعـــيـــل مــــحــ

البرنامج.
ــد  ــ ــ ــوفـ ــ ــ وخــــــــتــــــــم رئــــــــيــــــــس الـ
الــبــحــريــنــي مــحــاور حــديــثــه بــأن 
العام  هــذا  فــي  البرنامج  نسخة 
تــعــد نــســخــة اســتــثــنــائــيــة، إذ إنــه 
رئيسيين،  جانبين  على  يشتمل 
استكماله  تــم  افــتــراضــي  جــانــب 
قبل عدة أسابيع، وجانب سيقام 
فبراير  خــالل شهر  الــيــابــان  فــي 
الـــمـــقـــبـــل، كـــمـــا تـــوجـــه بــالــشــكــر 
الــجــزيــل إلــــى الــداعــمــيــن لــهــذه 
السنة، بداية بالراعي البالتيني 
)بــابــكــو(،  البحرين  نفط  شــركــة 
بيكو،  شركة  البرونزي  والــراعــي 
ــى مــجــمــع الــعــاصــمــة  ــة إلــ ــافـ إضـ

لمنتجات األيدي البحرينية.

بدعم من احلكومة اليابانية.. 

وفد بحريني �صبابي ي�صارك في برنامج �صفينة �صباب العالم

 150 م���ن  اأك���ث���ر  ب��ي��ن  م���ن  اأع�������ص���اء   8 اخ���ت���ي���ار 
م��ت��ق��دم��ا ب��ط��ل��ب ل��ل��م�����ص��ارك��ة ف����ي ال���ب���رن���ام���ج 

ــدأ الــــــمــــــدارس عــمــلــيــة تــــوزيــــع الـــدلـــيـــل  ــبــ تــ
باختباري  الخاص  األمور  ألولياء  االسترشادي 
الـــمـــدارس  ســتــقــوم  حــيــث   ،TOEFLو  IELTS
أمورهم،  أولياء  إلى  إليصاله  للطلبة  بتسليمه 
الخاصة  التدريبية  الكراسات  توزيع  سيتم  كما 
لعقد  تمهيدًا  الــقــادم  األســبــوع  خــالل  بالطلبة 
عقد  ســيــتــم  بينما  األول،  الــتــدريــبــي  االخــتــبــار 
االختبار التدريبي الثاني في شهر مايو القادم.

التربية  وزارة  بــــدأت  مــتــصــل  صــعــيــد  وعــلــى 
والتعليم أمس مرحلة تهيئة 370 معلمًا ومعلمة 
لــمــادة الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة بــالــمــدارس الــثــانــويــة 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــمـــحـــتـــوى الــــخــــاص بــامــتــحــان 
مــراكــز   4 عــلــى  تــوزيــعــهــم  عــبــر  ــك  ــ وذلـ  ،IELTS

تدريبية بحسب المناطق التعليمية.
كــمــا ســيــكــون هـــنـــاك تـــدريـــب عــلــى اخــتــبــار

الــثــانــيــة  الـــتـــدريـــبـــيـــة  الـــمـــرحـــلـــة  ــي  فــ  TOEFL
لــلــمــعــلــمــيــن والــمــعــلــمــيــن األوائــــــل والــمــنــســقــيــن 

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للغة اإلنجليزية 
بالسفارة األمريكية.

نظريًا  تــدريــبــًا  التهيئة  بــرنــامــج  ويــتــضــمــن 
باالختبارين،  الــخــاص  المحتوى  على  وعمليًا 
وشرحًا آللية التنفيذ والتقييم، وأهم المهارات 
التي يجب التركيز عليها أثناء تطبيق التدريبات 
ــًا مفصاًل  ــرحـ ــدارس، وشـ ــمــ عــلــى الــطــلــبــة فـــي الــ
مع  بالتعاون  الدوليين  االختبارين  لمحتويات 
المناهج،  وتطوير  سياسات  بـــإدارة  المختصين 

ومركز االشراف التربوي.
إعــالن  بعد  التدريبية  الــبــرامــج  هــذه  وتــأتــي 
 13000 تدريب  اعتزامها  والتعليم  التربية  وزارة 
في  التخرج  على  المقبلين  من  وطالبة  طالب 
و  IELTSامتحاني أداء  على  الثانوية  المرحلة 
TOEFL الدوليين، من أجل تهيئتهم للمرحلة 
ــم لــســوق  ــدادهــ الــجــامــعــيــة وتــحــســيــن فــــرص إعــ

العمل.

وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��ا   370 ت���دري���ب  ب����دء 
TOEFLو  IELTS اخ��ت��ب��ارات  ع��ل��ى 

افــتــتــح آمـــر جــنــاح الــتــدريــب 
السواحل،  خفر  بقيادة  البحري 
الدورة التنشيطية في اإلسعافات 
ضباط  من   12 بمشاركة  األولية، 
الصف والمدنيين من قيادة خفر 
وزارة  إدارات  ومختلف  السواحل 

الداخلية.
آمر  أوضــح  المناسبة  وبــهــذه 
جناح التدريب البحري في كلمة 
لـــه، أهـــــداف ومــخــرجــات الـــــدورة، 
ــي إطـــــــار الــخــطــة  ــ ــي فـ ــأتــ ــي تــ ــتــ الــ
واالرتقاء  الكفاءة  لرفع  السنوية 
ــيــــام بـــمـــهـــامـــهـــم  ــلــــقــ بــــــالــــــكــــــوادر لــ
ــه وتــوفــيــر األمـــن  عــلــى أكـــمـــل وجــ

والسالمة ألفراد المجتمع.
التنشيطية  الـــدورة  وتستمر 
في اإلسعافات األولية مدة ثالثة 
أيــــــام، وتــنــقــســم إلــــى مــرحــلــتــيــن، 
وتشمل  النظرية  المرحلة  وهــي 

األولية،  اإلسعافات  عن  )مقدمة 
ــافــــات  ــعــ ــــدوق اإلســ ــنـ ــ مـــحـــتـــوى صـ
األولــــــــــيــــــــــة، درجـــــــــــــــات الــــــحــــــروق 
ــا، أنـــــــــــواع الـــكـــســـور  ــهــ ــتــ ــالــــجــ ــعــ ومــ
ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا، أنــــــــــواع الـــنـــزيـــف 

ــا وإنــــــعــــــاش الـــقـــلـــب  ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
هي  الثانية  والمرحلة  الــرئــوي(، 
إنعاش  وتشمل  العملية  المرحلة 
استخدام  وكيفية  الرئوي  القلب 

.AED جهاز

ال��ت��ن�����ص��ي��ط��ي��ة في  ال�������دورة  اف���ت���ت���اح 
ال�صواحل بخفر  الأول���ي���ة  الإ���ص��ع��اف��ات  } ياسر الحجيري.

ــاء مجلس  وأعــــضــ رئـــيـــس  رفــــع 
أســـمـــى  ألــــبــــا  عــــمــــال  نـــقـــابـــة  إدارة 
ــات إلـــى  ــكـ ــريـ ــبـ ــتـ آيــــــات الـــتـــهـــانـــي والـ
جــمــيــع الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة وإلـــى 
ــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس  رئــيــســهــا رئـ
آل  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  اإلدارة 
بقيادة  التنفيذية  واإلدارة  خليفة 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــبــقــالــي  عــلــي 
على  ألبا  البحرين  ألمنيوم  لشركة 
الــعــام  لــلــشــركــة خـــالل  الــعــام  األداء 
تم تحقيق  والذي  2022م  المنصرم 
ــازات الغير  فــيــه الــعــديــد مــن اإلنـــجـ
األداء  ناحية  من  للشركة  مسبوقة 
ــى الــجــوانــب  ــة إلــ ــافـ الــتــشــغــيــلــي إضـ
األخــــــــرى كــالــبــيــئــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ألمنيوم  شركة  وحققت  والحوكمة. 
البحرين ألبا التي تعد  أكبر شركات 
على  العالم  في  األلمنيوم  مصاهر 
إنجازا  التشغيلي  األداء  المستوى 
ــاج  ــتـ ــــي إنـ ــد األبـــــــــرز فـ ــعـ ــا يـ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ
 2022 ــنـــصـــرم  الـــمـ ــام  ــعـ ــلـ لـ الـــشـــركـــة 
قياسيا  رقــمــا  تحقيقها  خـــالل  مــن 
إضافة  اإلنتاج،  جديدا في عمليات 
بالرغم  المبيعات  ارتفاع حجم  إلى 
صناعة  تواجه  التي  التحديات  من 
ــيـــوم بـــــاألســـــواق الــعــالــمــيــة،  ــنـ األلـــمـ
ــى الـــعـــديـــد  ــلـ وحــــصــــول الــــشــــركــــة عـ
مــــن الـــجـــوائـــز أبــــرزهــــا الـــجـــائـــزتـــان 
ــبــــل جــمــعــيــة  الـــرئـــيـــســـيـــتـــان مـــــن قــ
عــالقــات الــمــســتــثــمــريــن فــي الــشــرق 
األوســـط إضــافــة إلــى الــفــوز بجائزة 
لــعــام 2022 من  الــصــحــة والــســالمــة 
قبل المجلس الخليجي لأللمنيوم 
النوعية  البالغ واإلضافة  لهو األثر 
المنصرم على  العام  للشركة خالل 

الــصــحــة  ومــســتــوى  األداء  مــســتــوى 
ــة. وأمــــــــا عــلــى  ــئــ ــيــ ــبــ والــــســــالمــــة والــ
تم  فقد  العمالي  األداء  مستويات 
ترقية عدد 679 عاماًل وعاملة خالل 
األعلى  العدد  يعد  وهــذا   2022 عــام 
لـــلـــتـــرقـــيـــات دفـــعـــة واحــــــــدة بــتــاريــخ 
التزام  تحقيق  إلى  إضافة  الشركة، 
الـــشـــركـــة بــأهــدافــهــا الــتــنــمــويــة من 
خالل التحول الرقمي وتكريم عدد 
 24 إلــى  منتمين  وعاملة  عاماًل   65
عــددًا  الستكمالهم  مختلفة  دائـــرة 
مجال  فــي  التدريبية  الــــدورات  مــن 
إضــافــة  الــرابــعــة،  الصناعية  الــثــورة 
إلى ذلك ابتعاث عدد من العاملين 
ــــن مـــؤســـســـات  ــدد مـ ــعــ لـــاللـــتـــحـــاق بــ
بمملكة  المعتمدة  العالي  التعليم 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــع الـ ــ ــهــــدف رفــ الـــبـــحـــريـــن، بــ
الـــمـــعـــرفـــيـــة والـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي 
سينعكس  بـــدوره  والـــذي  للعاملين 

على األداء التشغيلي ببيئة العمل. 
وبدوره أعرب ياسر الحجيري رئيس 
عن  ألبا  عمال  نقابة  إدارة  مجلس 
خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره إلـــــى كــل 
على  واألقسام  الدوائر  بكل  العمال 
الــتــي تحققت  اإلنــــجــــازات  مــجــمــل 
خالل العام المنصرم 2022م، مثمنًا 
ــا فــــي جــعــل  ــي بـــذلـــوهـ ــتـ الـــجـــهـــود الـ
الوطنية  الشركات  بمصاف  الشركة 
األلمنيوم  بصناعة  الرائدة  الكبرى 
»يأتي  الحجيري:  وقــال  العالم،  في 
ــويــــات  ــوادر الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أولــ ــ ــكـ ــ الـ
تنميتها  الشركة من حيث  وأهــداف 
ــاء،  ــمــ ــنــ ــقــــدم والــ ــتــ ــع عـــجـــلـــة الــ ــدفــ لــ
ــم ال تــتــقــدم وتـــرتـــقـــي إال  ــ ــإن األمـ فــ
التأهيل  مــن خــالل  كــوادرهــا  بتقدم 
مــا نسعى ونصبوا  وهــذا  والــتــدريــب 
بالطبقة  االرتــقــاء  هــو  جميعًا  إليه 
العاملة والذي سينعكس بذلك على 
المستويات  بكل  الشركة  نجاحات 

واألصعدة«. وأضاف الحجيري: »إن 
التي  التاريخية  واإلنجازات  األرقــام 
تنمية  بــمــجــال  حــصــلــت خــصــوصــًا 
واضح  إثبات  لهو  الوطنية  الــكــوادر 
الــشــركــة حريصة  إدارة  بــأن  وقــاطــع 
العاملة  الـــكـــوادر  بتنمية  ومــلــتــزمــة 
ومن  والتأهيل  التدريب  خــالل  مــن 
بالواقع  بالترقيات  ذلــك  تتويج  ثم 
العملي، وأن ذلك لن يتحقق إال من 
الناجحة  والبرامج  الخطط  خالل 
الشركة  إدارة  مجلس  رسمها  الــتــي 
والتي  التنفيذية  اإلدارة  ونفذتها 
مقدرين  الشركة،  صالح  فــي  تصب 
تقع  التي  المسؤولية  حجم  بذلك 
عــلــى عــاتــقــهــم بــاعــتــبــار شــركــة ألــبــا 
الوطني«،  االقتصاد  روافد  رافد من 
ــد الــحــجــيــري أن شــركــة ألــبــا قد  وأكـ
خرجت كوادر وطنية لها إسهاماتها 
وبــصــمــاتــهــا الـــواضـــحـــة مــــن خـــالل 
إلــى  ذلـــك  تــرجــم  الــــذي  اإلدارة  فــن 

نجاحات بالواقع الملموس كاختيار 
علي  التنفيذي  الــرئــيــس  شخصية 
ضمن  التاسعة  الشخصية  البقالي 
اقــتــصــاديــة  مــجــمــوع 20 شــخــصــيــة 
مؤثرة خالل العام المنصرم بحسب 
الــتــصــويــت الـــــذي نــظــمــتــه جــريــدة 
ــاز آخــر  ــجـ ــرًا، فـــهـــذا إنـ ــؤخــ ــبـــالد مــ الـ
الشركة  إنــجــازات  فــي  واضـــح يصب 
خالل عام 2022. ودعا الحجيري كل 
الجهود  بــذل  إلــى  بالشركة  العمال 
ــة الــــعــــطــــاء واإلخــــــــالص  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
الصحة  مستويات  ورفـــع  والــتــفــانــي 
العمل  بيئة  في  الوقائية  والسالمة 
خـــالل الــعــام الــحــالــي ألجـــل حصد 
الــمــزيــد والـــمـــزيـــد مـــن الــنــجــاحــات 
اإليجابية  القياسية  األرقـــام  وكسر 
الكــتــســاب الــشــركــة مــكــانــة مــرمــوقــة 
والــذي  واالزدهـــار  التقدم  ومواصلة 
الــغــالــيــة  مملكتنا  عــلــى  ســيــنــعــكــس 

مملكة البحرين.

وم��ل��ت��زم��ة ح��ري�����ص��ة  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  األ����ب����ا«:  ع���م���ال  »ن��ق��اب��ة 
ب��ت��ن��م��ي��ة ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ����ال ال���ت���دري���ب وال��ت��اأه��ي��ل
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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
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ــا الـــســـرطـــانـــيـــة لــهــا  الــــخــــايــ
ــى االنــــــتــــــشــــــار فـــي  ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
العقد  أو  األعـــضـــاء  أو  األنــســجــة 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة وأحــــيــــانــــا تــنــتــقــل 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة إلـــى أجـــزاء 
الجسم األخرى البعيدة عن مكان 
ــورم وتــبــدأ بــالــتــكــاثــر فيها  نــمــو الــ
وهــــذه الــحــالــة تــســمــى الــســرطــان 

المنتشر. 
ــي الــــــــحــــــــوار الـــــتـــــالـــــي مـــع  ــ ــ فـ
سنتحدث  السندي  مها  الدكتورة 
عن تطور مرض السرطان وأهمية 
الفحص الدوري وطرق الوقاية. 

*كـــــــــيـــــــــف يـــــــتـــــــطـــــــور مـــــــرض 
الـــســـرطـــان؟ ومـــا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 

لتطوره؟
- تبدأ جميع أنواع السرطان 
ــا، تــتــكــون أجــســامــنــا  فـــي الـــخـــايـ
مليون  مليون  مائة  مــن  أكثر  مــن 
خلية، يبدأ السرطان بتغيرات في 
أو مجموعة صغيرة  خلية واحدة 
ــادة، لــديــنــا الــعــدد  مــن الــخــايــا عــ
نـــوع مــن الخايا  لــكــل  الــصــحــيــح 
إشــارات  تنتج  الخايا  ألن  وذلــك 
مــرات  وعـــدد  مــقــدار  فــي  للتحكم 
انقسام الخايا. إذا كانت أي من 
أو مفقودة،  اإلشــارات معيبة  هذه 
ــي الــنــمــو  فـــقـــد تـــبـــدأ الـــخـــايـــا فــ
وتشكل  الــازم  من  أكثر  والتكاثر 

كتلة تسمى الورم.
الــســرطــان، تحدث  يــبــدأ  لكي 
الجينات  داخـــل  معينة  تــغــيــيــرات 
لــفــتــح عــنــصــر مـــســـرد لــخــلــيــة أو 

مجموعة من الخايا.
ــان يــحــدث  ــيــ فـــي بــعــض األحــ

تغيير في الجينات عندما تنقسم 
يعني  هــذا  طــفــرة(  )هـــذه  الخلية 
أو  للتلف  تــعــرض  قــد  الــجــيــن  أن 

الضياع أو النسخ مرات عديدة.
الــطــفــرات  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
عن طريق الصدفة عندما تنقسم 
أيضا  تحدث  أن  ويمكن  الخلية، 
ــل  ــاة داخــ ــيـ بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـ
الــخــلــيــة أو عـــن طـــريـــق األشـــيـــاء 
مثل  الجسم،  خــارج  مــن  القادمة 
في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دخــــان الــتــبــغ كــمــا يــمــكــن لبعض 
الناس أن يرثوا أخطاء في جينات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ مـــعـــيـــنـــة تــجــعــلــهــم أكــ

لإلصابة بالسرطان.
قـــد يــســتــغــرق األمـــــر ســنــوات 
ــتـــى تــنــقــســم الــخــلــيــة  عــــديــــدة حـ

التالفة وتنمو وتشكل ورما كبيرا 
بــمــا يــكــفــي إلحــــــداث أعــــــراض أو 

الظهور في الفحص.
ــواع الــســرطــانــات  ــ ــا أكـــثـــر أنــ مـ

شيوعا؟
الــســرطــان شيوعا  أنـــواع  أكثر 
فـــي الــعــالــم هــو ســـرطـــان الــثــدي، 
السرطانات التالية األكثر شيوعا 
وسرطان  البروستاتا  سرطان  هي 

الرئة.
أنــواع  أكثر  المنطقة  فــي  أمــا 
الــــســــرطــــان شـــيـــوعـــا هـــو ســـرطـــان 
الثدي ثم سرطان القولون ويليه 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  الرئة 
)الاهودجكينية( وسرطان الدم.

ــا أنـــــــواع الـــســـرطـــان الــتــي  ــ *مـ
للوقاية  مــبــكــر  كــشــف  لــهــا  يــوجــد 

منها؟
- يــمــكــن الــعــثــور عــلــى بعض 
أنــــواع الــســرطــان فــي وقـــت مبكر، 
قــبــل أن تـــتـــاح لــهــا فـــرصـــة الــنــمــو 
واالنــتــشــار. هــذا هــو سبب أهمية 

الفحص المنتظم للسرطان
الفحص المبكر: يعني فحص 
قبل  السرطان  بحثا عن  جسمك 
ظهور األعراض ، قد يؤدي إجراء 
إلى  بانتظام  الفحص  اخــتــبــارات 
وعنق  الــثــدي  سرطانات  اكتشاف 
في  والمستقيم  والقولون  الرحم 
المحتمل  مــن  حيث  مبكر،  وقــت 
أن يــعــمــل الـــعـــاج بــشــكــل أفــضــل. 
يـــوصـــى بــفــحــص ســـرطـــان الــرئــة 
لــبــعــض األشـــخـــاص الــمــعــرضــيــن 

لخطر اإلصابة بشكل كبير.
- سرطان الثدي عن طريق:

ــدي بـــاألشـــعـــة  ــ ــثــ ــ ــر الــ ــويــ ــصــ تــ
ــل طـــريـــقـــة  ــ ــضـ ــ ــو أفـ ــ ــيـــة هــ ــيـــنـ الـــسـ
مبكرا،  الثدي  سرطان  الكتشاف 
وقبل  أسهل  عاجه  يكون  عندها 
أن يكون كبيرا بما يكفي للشعور 

أو التسبب في األعراض.
- سرطان عنق الرحم

عنق  اخــتــبــار  يــجــد  أن  يمكن 
في  طبيعية  غــيــر  خــايــا  الـــرحـــم 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــم قـ ــ ــرحـ ــ عـــنـــق الـ
فــيــروس  اخــتــبــار  ســرطــان، يبحث 
الــــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري عــن 
الفيروس )فيروس الورم الحليمي 
يسبب  أن  يمكن  الـــذي  الــبــشــري( 
هذه التغيرات في الخايا. يمكن 
أن تــجــد اخـــتـــبـــارات عــنــق الــرحــم 
أيضا سرطان عنق الرحم مبكرا، 
وتكون فرصة الشفاء عالية جدا.

الــــــــقــــــــولــــــــون  ســـــــــــرطـــــــــــان   -
والمستقيم

ــان الـــقـــولـــون  ــ ــرطـ ــ يـــتـــطـــور سـ
والــمــســتــقــيــم دائـــمـــا تــقــريــبــا من 
الـــســـابـــقـــة  الــــحــــمــــيــــدة  األورام 
للتسرطن )نمو غير طبيعي( في 
أن  يمكن  المستقيم.  أو  القولون 
األورام  الفحص  اخــتــبــارات  تجد 
الــحــمــيــدة الــســابــقــة لــلــتــســرطــن، 
ــا قـــبـــل أن  ــهــ ــتــ بــحــيــث يــمــكــن إزالــ
تــتــحــول إلـــى ســـرطـــان. اخــتــبــارات 
ــي اخــتــبــار  الــفــحــص الــمــتــاحــة هـ
ــبــــراز الــمــنــاعــي الــكــيــمــيــائــي أو  الــ

تنظير القولون.
- سرطان الرئة

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــــوصــــــــي 
ــان  ــرطــ األمــــريــــكــــيــــة بـــفـــحـــص ســ

التصوير  باستخدام  سنويا  الرئة 
الــمــقــطــعــي بـــجـــرعـــة مــنــخــفــضــة 
لــأشــخــاص الــمــدخــنــيــن بــصــورة 
أقلعوا  أو  اآلن  ويدخنون  شديدة، 
عاما   15 الـــ  خــال  التدخين  عــن 
الــمــاضــيــة، ويـــتـــراوح عــمــرهــم بين 

50 و80 عاما.
هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــــــرق أخـــــــرى 
ــان غــيــر  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــايــ ــوقــ ــلــ لــ

الكشف المبكر؟
ــر  ــطـ ــــل خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  يـ
ــة بــالــســرطــان عـــن طــريــق  ــابـ اإلصـ

هذه الخطوات:
1. ال تستخدم التبغ

بالعديد  الــتــدخــيــن  ربـــط  تــم 
من أنواع السرطان، بما في ذلك 
ســــرطــــان الــــرئــــة والــــفــــم والــحــلــق 
وصـــنـــدوق الـــصـــوت والــبــنــكــريــاس 
والــمــثــانــة وعــنــق الــرحــم والــكــلــى، 
ــــول الــــدخــــان  حــــتــــى الــــــوجــــــود حـــ
الـــســـلـــبـــي قـــــد يــــزيــــد مـــــن خــطــر 

اإلصابة بسرطان الرئة
2. تناول نظام غذائي صحي

تـــنـــاول  أن  ــم مــــن  ــرغــ الــ عـــلـــى 
األطــعــمــة الــصــحــيــة ال يــمــكــن أن 
يضمن الوقاية من السرطان، إال 
المخاطر. خذ  مــن  يقلل  قــد  أنــه 

بعين االعتبار ما يلي:
تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه 
اللحوم  مــن  الحد  والــخــضــروات، 
الكحول،  تستهلك  ال  المصنعة، 
وكـــن  صـــحـــي  وزن  ــلـــى  ــافـــظ عـ حـ
بأي  القيام  يــؤدي  نشًطا جسدًيا 
ــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي إلــى  ــدر مـ قــ
ولــكــن لتحقيق  الــصــحــة.  فــوائــد 
أقــصــى فـــائـــدة، نــســعــى جــاهــديــن 
لمدة 150 دقيقة على األقــل في 
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ
فــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  75 أو  ــتــــدل  ــعــ ــمــ الــ
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ

الصعب.
3- احم نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو أحد أكثر 
أنـــواع الــســرطــان شــيــوًعــا وواحـــًدا 
ــواع الــســرطــان الــتــي  ــ مـــن أكــثــر أنـ
هذه  جــرب  منها،  الــوقــايــة  يمكن 

النصائح:
ــــس مـــنـــتـــصـــف  ــمـ ــ تــــجــــنــــب شـ
ــل، غــط  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ الــــنــــهــــار، ابــــــق فـ
الشمس  واقــي  استخدم  بشرتك، 
مـــع عــامــل حــمــايــة مـــن الشمس 
عالي. ال تستخدم أسرة دباغة أو 

مصابيح شمسية.
4- التلقيح

يمكن أن تساعد الحماية من 
الفيروسية  الــعــدوى  أنــواع  بعض 
ــة مــــن الــــســــرطــــان،  ــايـ ــمـ فــــي الـــحـ
ــة  ــايــ ــرعــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــدث إلـــــــى مـ ــ ــحـ ــ تـ

الصحية حول التطعيم ضد
الـــتـــهـــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس 
 .)HPV( الورم الحليمي البشري
البشري  الحليمي  الــورم  فيروس 
ــن طــريــق  ــروس يــنــتــقــل عـ ــيـ ــو فـ هـ
ــال الــجــنــســي ويــمــكــن أن  ــصــ االتــ
ــؤدي إلـــى ســرطــان عــنــق الــرحــم  يـ
التناسلية  األعــضــاء  وســرطــانــات 
ــات  ــانــ ــرطــ األخـــــــــــرى وكــــــذلــــــك ســ
الــخــايــا الــحــرشــفــيــة فــي الـــرأس 

والعنق.
إجــــــــراء  يــــــــــؤدي  أن  ــكــــن  ــمــ يــ
فحوصات ذاتية منتظمة وإجراء 
مــثــل   – لـــلـــســـرطـــان  ــات  فــــحــــوصــ
وعنق  والــقــولــون  الجلد  ســرطــان 
الرحم والثدي – إلى زيادة فرص 
اإلصابة بالسرطان مبكًرا. وذلك 
عندما يكون العاج على األرجح 

ناجًحا.
اسأل مقدم الرعاية الصحية 
ــل جـــــــــــدول لـــفـــحـــص  ــ ــضــ ــ عـــــــن أفــ

السرطان

فعندما  المؤذية  العاطفية  العاقات  من  نوع  هو 
نسمع مصطلح التاعب النفسي نفهم منه أنه يحمل 
بالتاعب  المتلقي يتعلق  وتأثيرا سلبيا على  معاني 

وخداع اآلخرين. 
البعض  يــمــارس  إذ  نــفــســه،  يــشــرح  وهـــو مصطلح 
أفــكــار وســلــوك اآلخــريــن،  الــنــفــســي لتغيير  الــتــاعــب 
وتكمن خطورته في أنه رغبة من الممارس في تحقيق 
غرض شخصي إن صح القول على ضحيته، والنتيجة 
للواقع.  وتــصــورك  معتقداتك  في  تشك  يجعلك  انــه 
الــتــأثــيــرات  الــكــثــيــر مــن  الــنــفــســي يشمل  الــتــاعــب  إن 
شبه  بشكل  لــهــا جميًعا  نــتــعــرض  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يومي، فقد يمارسه زماء العمل فيما بينهم أو حتى 
الشريك،  أو مع  بإلحاح  أراد شيئا  إذا  أمه  طفل على 
وهو أشد األنواع قسوة. يحدث التاعب النفسي ألن 

شخصًا ما يريد السيطرة على شخص آخر.
غالبا يتم استخدام التاعب النفسي بعدة طرق، 
أن  أو  بــمــشــاعــرك  مــنــك، االســتــهــزاء  الــســخــريــة  منها 
يطلق عليك صفات معينة مثل »الحساسية«، تحريف 
ــه واســتــخــدام التهديد  رأيــ ــرار عــلــى  ــ األحـــــداث واإلصــ

واإلكراه. 
المقال بأنك أحد  قــراءة هذا  إذا كنت تشعر بعد 
ضحايا التاعب النفسي، فا تتجاهل هذا اإلحساس 
الذي  المختص  الطبيب  واستشر  المساعدة  واطلب 
ــدوره يـــســـاعـــدك فـــي تــخــطــي شــكــوكــك ومـــخـــاوفـــك،  ــ بــ
الــوقــت  مــع  وســتــتــعــلــم  بـــه،  مــــررت  مــا  وإدراك حقيقة 
السيطرة  وكيفية  وشــّكــك  قلقك  مــع  التعامل  كيفية 

على أفكارك. 
الــتــاعــب  فــي  تقنية   250( كــتــاب  تــصــفــح  وأرشــــح 
الــنــفــســي( لــمــؤلــفــتــه لــمــى الــفــيــاض تـــحـــذر فــيــه من 
تقنيات -كما أسمتها- أو طرق التاعب النفسي لكي 
ولحماية  حولنا  يــدور  لما  ومفاهيمنا  إدراكــنــا  نوسع 

أنفسنا من المتاعبين. 

التالعب النفسي
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الشرق األوسط يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع بنك البركة اإلسالمي

الشراكات  في  المستمر  البنك  دور  مع  تماشًيا 
المجتمعية نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية 
وقع  عمائه.  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة 
مع  تــعــاون  اتفاقية  مــؤخــًرا  اإلســامــي  البركة  بنك 
مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية، لتسهيل 
في  الــراغــبــيــن  البنك  لعماء  الطبية  الــمــدفــوعــات 
بمستشفى  الــمــتــاحــة  الـــخـــدمـــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
ــــط الــطــبــيــة والـــتـــي تتضمن  ومـــراكـــز الـــشـــرق األوسـ
العاجات  أنــواع  لمختلف  منخفضة  ربــح  معدالت 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مــن خـــال بــرنــامــج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
ــلــــوي، رئــيــس  ــدة فـــاطـــمـــة الــــعــ ــيـ ــسـ ــت الـ ــرحــ وصــ
الخدمات المصرفية لأفراد ببنك البركة اإلسامي 
الخدمات  إجـــارة  تمويل  اتفاقية  توقيع  »إن  قائلة: 

والــمــراكــز  األوســــط  الــشــرق  مستشفى  مــع  الطبية 
الطبية هو استمرار للجهود المتفانية التي نبذلها 
الكرام  عمائنا  لتزويد  اإلسامي  البركة  بنك  في 
بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ومصممة 
خصيًصا لتمويل تكلفة الخدمات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول عليها من أفضل المرافق الطبية 
فـــي الــمــمــلــكــة«. وأضـــــاف الــســيــد جــيــبــان كــيــوريــان، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــســتــشــفــى الـــشـــرق األوســــط 
التمويل  اتفاقية  »تتماشى  قائا:  الطبية  والمراكز 
الــطــبــي مـــع بــنــك الــبــركــة اإلســـامـــي مـــع جــهــودنــا 
لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور مستشفى الشرق 
أحـــد مقدمي  الــطــبــيــة بصفته  والــمــراكــز  األوســــط 

الرعاية الصحية الرئيسيين في البحرين«.
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الدكتورة مها السندي لـ»الخليج الطبي«: 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا الثدي ثم القولون ويليه الرئة في دول الخليج 

الدكتور أحمد قيراط يجيب: 

كيف تنجح عملية تكميم المعدة؟
320 عملية تمت بنجاح خالل عام 2022 بين البحرين والسعودية 

عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية تساعد بطريقة 
انتشارا  األكثر  وهــي حاليا  السمنة،  مــرض  عــاج  على  فعالة 
منذ  دأبــت  التي  البحرين  بمملكة  الحال  هو  كما  العالم  في 
التطور  ورغــم  السمنة.  مــرض  مكافحة  على  طويلة  ســنــوات 
الكبير في مجال جراحة السمنة في السنوات األخيرة، مازال 
العديد من المصابين بالسمنة يبدون تخوفا من إجراء هذه 
العملية... وتأتي أهم هذه التخوفات بسبب إمكانية حصول 
بعض المضاعفات أو بسبب فشل بعض الحاالت في الحفاظ 
على وزن مثالي... فهل تكميم المعدة هي عملية آمنة؟ وكيف 

نضمن نجاحها؟   
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قـــيـــراط، اســـتـــشـــاري جـــراحـــات الــســمــنــة 

بمستشفى السام التخصصي يجيب: 
ونسبة  اهلل  بــإذن  آمنة  عملية  هــي  المعدة  تكميم  عملية 
نسبة  إن  البطن حيث  كالعديد من جراحات  عالية  نجاحها 
مضاعفاتها ال تتجاوز 1%. هناك 3 عوامل رئيسية تسهم في 

نجاح عملية تكميم المعدة:
1- اإلعداد الجيد للجراحة: 

واالستشارات  بالفحوصات  بالقيام  الطبية:  الناحية  من 
الــطــبــيــة الــــازمــــة قــبــل الــعــمــلــيــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــصــحــي 
للمريض بالسمنة وتشخيص األمراض أو المشاكل الصحية 
سبيل  على  السكري  أو  الــدم  ارتــفــاع ضغط  )مثل  المحتملة 
المثال( التي قد تعترض المريض أثناء أو بعد الجراحة مع 

وجوب السيطرة عليها.
تستوجب  المعدة  تكميم  عملية  النفسية:  الناحية  مــن 
تغيير العديد من السلوكيات الغذائية اليومية، لذلك االطاع 
على كل المتطلبات والتعليمات قبل إجراء العملية ومعرفة 
ما يجب القيام به بعد العملية وتقبلها من الناحية النفسية 
مهم جدا. تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
يجب  النهم،  أو  البوليميا  مثل  غذائية  سلوكية  اضطرابات 

عليهم زيارة أخصائي نفسي وعاجها قبل العملية.
واتباع  الدسم  األكل  االبتعاد على  الغذائية:  الناحية  من 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي عــالــي الــبــروتــيــن يــســاعــد عــلــى تقليل 

الشحوم في البطن والكبد وتقليل المضاعفات الجراحية.
من الناحية الجسمانية: الحركة وإن أمكن القيام بنشاط 
يساعد  العملية  قبل  التدخين  واالنقطاع عن  رياضي مائم 
وقــوع  احــتــمــال  مــن  والتقليل  الــدمــويــة  ــدورة  الــ تنشيط  على 

مضاعفات الجهاز التنفسي والتسريع في فترة النقاهة.
  2. الطاقم الطبي والجراحي:

ولكن  الجميع...  يعلم  كما  مهمة  وكفاءته  الجراح  خبرة 
الطاقم  بكفاءة  يقترن  لــم  إذا  كافيا  يكون  لــن  المعطى  هــذا 
الطبي المصاحب وخبرته في مجال السمنة ونخص بالذكر: 

أطباء التخدير، القلب، الباطنية، التغذية..
3. اتباع التعليمات والمتابعة الطبية:

عــمــلــيــة الــتــكــمــيــم هــــي لــيــســت كــغــيــرهــا مــــن الــعــمــلــيــات 
تعليمات  اتباع  على  كبير  جانب  في  تعتمد  وهــي  الجراحية، 
أثناء فترة  بسيطة ولكنها مهمة للحفاظ على صحة جيدة 
ــزول الــــوزن خـــال الــســنــة األولــــى، ثــم الــحــفــاظ عــلــى الـــوزن  نـ
التعليمات  تطبيق  إذن  الــزائــد.،  الـــوزن  رجــوع  وعــدم  المثالي 
الطبي  الطاقم  زيـــارة  على  المواظبة  مــع  والغذائية  الطبية 
وخصوصا أخصائيي التغذية بشكل دوري يشكل صمام األمان 

حتى ال تفقد عملية التكميم أمانها ونجاحها.

ــا الـــســـرطـــانـــيـــة لــهــا  الــــخــــايــ
ــى االنــــــتــــــشــــــار فـــي  ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
العقد  أو  األعـــضـــاء  أو  األنــســجــة 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة وأحــــيــــانــــا تــنــتــقــل 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة إلـــى أجـــزاء 
الجسم األخرى البعيدة عن مكان 
ــورم وتــبــدأ بــالــتــكــاثــر فيها  نــمــو الــ
وهــــذه الــحــالــة تــســمــى الــســرطــان 

المنتشر. 
ــي الــــــــحــــــــوار الـــــتـــــالـــــي مـــع  ــ ــ فـ
سنتحدث  السندي  مها  الدكتورة 
عن تطور مرض السرطان وأهمية 
الفحص الدوري وطرق الوقاية. 

*كـــــــــيـــــــــف يـــــــتـــــــطـــــــور مـــــــرض 
الـــســـرطـــان؟ ومـــا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 

لتطوره؟
- تبدأ جميع أنواع السرطان 
ــا، تــتــكــون أجــســامــنــا  فـــي الـــخـــايـ
مليون  مليون  مائة  مــن  أكثر  مــن 
خلية، يبدأ السرطان بتغيرات في 
أو مجموعة صغيرة  خلية واحدة 
ــادة، لــديــنــا الــعــدد  مــن الــخــايــا عــ
نـــوع مــن الخايا  لــكــل  الــصــحــيــح 
إشــارات  تنتج  الخايا  ألن  وذلــك 
مــرات  وعـــدد  مــقــدار  فــي  للتحكم 
انقسام الخايا. إذا كانت أي من 
أو مفقودة،  اإلشــارات معيبة  هذه 
ــي الــنــمــو  فـــقـــد تـــبـــدأ الـــخـــايـــا فــ
وتشكل  الــازم  من  أكثر  والتكاثر 

كتلة تسمى الورم.
الــســرطــان، تحدث  يــبــدأ  لكي 
الجينات  داخـــل  معينة  تــغــيــيــرات 
لــفــتــح عــنــصــر مـــســـرد لــخــلــيــة أو 

مجموعة من الخايا.
ــان يــحــدث  ــيــ فـــي بــعــض األحــ

تغيير في الجينات عندما تنقسم 
يعني  هــذا  طــفــرة(  )هـــذه  الخلية 
أو  للتلف  تــعــرض  قــد  الــجــيــن  أن 

الضياع أو النسخ مرات عديدة.
الــطــفــرات  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
عن طريق الصدفة عندما تنقسم 
أيضا  تحدث  أن  ويمكن  الخلية، 
ــل  ــاة داخــ ــيـ بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـ
الــخــلــيــة أو عـــن طـــريـــق األشـــيـــاء 
مثل  الجسم،  خــارج  مــن  القادمة 
في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دخــــان الــتــبــغ كــمــا يــمــكــن لبعض 
الناس أن يرثوا أخطاء في جينات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ مـــعـــيـــنـــة تــجــعــلــهــم أكــ

لإلصابة بالسرطان.
قـــد يــســتــغــرق األمـــــر ســنــوات 
ــتـــى تــنــقــســم الــخــلــيــة  عــــديــــدة حـ

التالفة وتنمو وتشكل ورما كبيرا 
بــمــا يــكــفــي إلحــــــداث أعــــــراض أو 

الظهور في الفحص.
ــواع الــســرطــانــات  ــ ــا أكـــثـــر أنــ مـ

شيوعا؟
الــســرطــان شيوعا  أنـــواع  أكثر 
فـــي الــعــالــم هــو ســـرطـــان الــثــدي، 
السرطانات التالية األكثر شيوعا 
وسرطان  البروستاتا  سرطان  هي 

الرئة.
أنــواع  أكثر  المنطقة  فــي  أمــا 
الــــســــرطــــان شـــيـــوعـــا هـــو ســـرطـــان 
الثدي ثم سرطان القولون ويليه 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  الرئة 
)الاهودجكينية( وسرطان الدم.

ــا أنـــــــواع الـــســـرطـــان الــتــي  ــ *مـ
للوقاية  مــبــكــر  كــشــف  لــهــا  يــوجــد 

منها؟
- يــمــكــن الــعــثــور عــلــى بعض 
أنــــواع الــســرطــان فــي وقـــت مبكر، 
قــبــل أن تـــتـــاح لــهــا فـــرصـــة الــنــمــو 
واالنــتــشــار. هــذا هــو سبب أهمية 

الفحص المنتظم للسرطان
الفحص المبكر: يعني فحص 
قبل  السرطان  بحثا عن  جسمك 
ظهور األعراض ، قد يؤدي إجراء 
إلى  بانتظام  الفحص  اخــتــبــارات 
وعنق  الــثــدي  سرطانات  اكتشاف 
في  والمستقيم  والقولون  الرحم 
المحتمل  مــن  حيث  مبكر،  وقــت 
أن يــعــمــل الـــعـــاج بــشــكــل أفــضــل. 
يـــوصـــى بــفــحــص ســـرطـــان الــرئــة 
لــبــعــض األشـــخـــاص الــمــعــرضــيــن 

لخطر اإلصابة بشكل كبير.
- سرطان الثدي عن طريق:

ــدي بـــاألشـــعـــة  ــ ــثــ ــ ــر الــ ــويــ ــصــ تــ
ــل طـــريـــقـــة  ــ ــضـ ــ ــو أفـ ــ ــيـــة هــ ــيـــنـ الـــسـ
مبكرا،  الثدي  سرطان  الكتشاف 
وقبل  أسهل  عاجه  يكون  عندها 
أن يكون كبيرا بما يكفي للشعور 

أو التسبب في األعراض.
- سرطان عنق الرحم

عنق  اخــتــبــار  يــجــد  أن  يمكن 
في  طبيعية  غــيــر  خــايــا  الـــرحـــم 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــم قـ ــ ــرحـ ــ عـــنـــق الـ
فــيــروس  اخــتــبــار  ســرطــان، يبحث 
الــــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري عــن 
الفيروس )فيروس الورم الحليمي 
يسبب  أن  يمكن  الـــذي  الــبــشــري( 
هذه التغيرات في الخايا. يمكن 
أن تــجــد اخـــتـــبـــارات عــنــق الــرحــم 
أيضا سرطان عنق الرحم مبكرا، 
وتكون فرصة الشفاء عالية جدا.

الــــــــقــــــــولــــــــون  ســـــــــــرطـــــــــــان   -
والمستقيم

ــان الـــقـــولـــون  ــ ــرطـ ــ يـــتـــطـــور سـ
والــمــســتــقــيــم دائـــمـــا تــقــريــبــا من 
الـــســـابـــقـــة  الــــحــــمــــيــــدة  األورام 
للتسرطن )نمو غير طبيعي( في 
أن  يمكن  المستقيم.  أو  القولون 
األورام  الفحص  اخــتــبــارات  تجد 
الــحــمــيــدة الــســابــقــة لــلــتــســرطــن، 
ــا قـــبـــل أن  ــهــ ــتــ بــحــيــث يــمــكــن إزالــ
تــتــحــول إلـــى ســـرطـــان. اخــتــبــارات 
ــي اخــتــبــار  الــفــحــص الــمــتــاحــة هـ
ــبــــراز الــمــنــاعــي الــكــيــمــيــائــي أو  الــ

تنظير القولون.
- سرطان الرئة

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــــوصــــــــي 
ــان  ــرطــ األمــــريــــكــــيــــة بـــفـــحـــص ســ

التصوير  باستخدام  سنويا  الرئة 
الــمــقــطــعــي بـــجـــرعـــة مــنــخــفــضــة 
لــأشــخــاص الــمــدخــنــيــن بــصــورة 
أقلعوا  أو  اآلن  ويدخنون  شديدة، 
عاما   15 الـــ  خــال  التدخين  عــن 
الــمــاضــيــة، ويـــتـــراوح عــمــرهــم بين 

50 و80 عاما.
هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــــــرق أخـــــــرى 
ــان غــيــر  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــايــ ــوقــ ــلــ لــ

الكشف المبكر؟
ــر  ــطـ ــــل خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  يـ
ــة بــالــســرطــان عـــن طــريــق  ــابـ اإلصـ

هذه الخطوات:
1. ال تستخدم التبغ

بالعديد  الــتــدخــيــن  ربـــط  تــم 
من أنواع السرطان، بما في ذلك 
ســــرطــــان الــــرئــــة والــــفــــم والــحــلــق 
وصـــنـــدوق الـــصـــوت والــبــنــكــريــاس 
والــمــثــانــة وعــنــق الــرحــم والــكــلــى، 
ــــول الــــدخــــان  حــــتــــى الــــــوجــــــود حـــ
الـــســـلـــبـــي قـــــد يــــزيــــد مـــــن خــطــر 

اإلصابة بسرطان الرئة
2. تناول نظام غذائي صحي

تـــنـــاول  أن  ــم مــــن  ــرغــ الــ عـــلـــى 
األطــعــمــة الــصــحــيــة ال يــمــكــن أن 
يضمن الوقاية من السرطان، إال 
المخاطر. خذ  مــن  يقلل  قــد  أنــه 

بعين االعتبار ما يلي:
تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه 
اللحوم  مــن  الحد  والــخــضــروات، 
الكحول،  تستهلك  ال  المصنعة، 
وكـــن  صـــحـــي  وزن  ــلـــى  ــافـــظ عـ حـ
بأي  القيام  يــؤدي  نشًطا جسدًيا 
ــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي إلــى  ــدر مـ قــ
ولــكــن لتحقيق  الــصــحــة.  فــوائــد 
أقــصــى فـــائـــدة، نــســعــى جــاهــديــن 
لمدة 150 دقيقة على األقــل في 
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ
فــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  75 أو  ــتــــدل  ــعــ ــمــ الــ
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ

الصعب.
3- احم نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو أحد أكثر 
أنـــواع الــســرطــان شــيــوًعــا وواحـــًدا 
ــواع الــســرطــان الــتــي  ــ مـــن أكــثــر أنـ
هذه  جــرب  منها،  الــوقــايــة  يمكن 

النصائح:
ــــس مـــنـــتـــصـــف  ــمـ ــ تــــجــــنــــب شـ
ــل، غــط  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ الــــنــــهــــار، ابــــــق فـ
الشمس  واقــي  استخدم  بشرتك، 
مـــع عــامــل حــمــايــة مـــن الشمس 
عالي. ال تستخدم أسرة دباغة أو 

مصابيح شمسية.
4- التلقيح

يمكن أن تساعد الحماية من 
الفيروسية  الــعــدوى  أنــواع  بعض 
ــة مــــن الــــســــرطــــان،  ــايـ ــمـ فــــي الـــحـ
ــة  ــايــ ــرعــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــدث إلـــــــى مـ ــ ــحـ ــ تـ

الصحية حول التطعيم ضد
الـــتـــهـــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس 
 .)HPV( الورم الحليمي البشري
البشري  الحليمي  الــورم  فيروس 
ــن طــريــق  ــروس يــنــتــقــل عـ ــيـ ــو فـ هـ
ــال الــجــنــســي ويــمــكــن أن  ــصــ االتــ
ــؤدي إلـــى ســرطــان عــنــق الــرحــم  يـ
التناسلية  األعــضــاء  وســرطــانــات 
ــات  ــانــ ــرطــ األخـــــــــــرى وكــــــذلــــــك ســ
الــخــايــا الــحــرشــفــيــة فــي الـــرأس 

والعنق.
إجــــــــراء  يــــــــــؤدي  أن  ــكــــن  ــمــ يــ
فحوصات ذاتية منتظمة وإجراء 
مــثــل   – لـــلـــســـرطـــان  ــات  فــــحــــوصــ
وعنق  والــقــولــون  الجلد  ســرطــان 
الرحم والثدي – إلى زيادة فرص 
اإلصابة بالسرطان مبكًرا. وذلك 
عندما يكون العاج على األرجح 

ناجًحا.
اسأل مقدم الرعاية الصحية 
ــل جـــــــــــدول لـــفـــحـــص  ــ ــضــ ــ عـــــــن أفــ

السرطان

فعندما  المؤذية  العاطفية  العاقات  من  نوع  هو 
نسمع مصطلح التاعب النفسي نفهم منه أنه يحمل 
بالتاعب  المتلقي يتعلق  وتأثيرا سلبيا على  معاني 

وخداع اآلخرين. 
البعض  يــمــارس  إذ  نــفــســه،  يــشــرح  وهـــو مصطلح 
أفــكــار وســلــوك اآلخــريــن،  الــنــفــســي لتغيير  الــتــاعــب 
وتكمن خطورته في أنه رغبة من الممارس في تحقيق 
غرض شخصي إن صح القول على ضحيته، والنتيجة 
للواقع.  وتــصــورك  معتقداتك  في  تشك  يجعلك  انــه 
الــتــأثــيــرات  الــكــثــيــر مــن  الــنــفــســي يشمل  الــتــاعــب  إن 
شبه  بشكل  لــهــا جميًعا  نــتــعــرض  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يومي، فقد يمارسه زماء العمل فيما بينهم أو حتى 
الشريك،  أو مع  بإلحاح  أراد شيئا  إذا  أمه  طفل على 
وهو أشد األنواع قسوة. يحدث التاعب النفسي ألن 

شخصًا ما يريد السيطرة على شخص آخر.
غالبا يتم استخدام التاعب النفسي بعدة طرق، 
أن  أو  بــمــشــاعــرك  مــنــك، االســتــهــزاء  الــســخــريــة  منها 
يطلق عليك صفات معينة مثل »الحساسية«، تحريف 
ــه واســتــخــدام التهديد  رأيــ ــرار عــلــى  ــ األحـــــداث واإلصــ

واإلكراه. 
المقال بأنك أحد  قــراءة هذا  إذا كنت تشعر بعد 
ضحايا التاعب النفسي، فا تتجاهل هذا اإلحساس 
الذي  المختص  الطبيب  واستشر  المساعدة  واطلب 
ــدوره يـــســـاعـــدك فـــي تــخــطــي شــكــوكــك ومـــخـــاوفـــك،  ــ بــ
الــوقــت  مــع  وســتــتــعــلــم  بـــه،  مــــررت  مــا  وإدراك حقيقة 
السيطرة  وكيفية  وشــّكــك  قلقك  مــع  التعامل  كيفية 

على أفكارك. 
الــتــاعــب  فــي  تقنية   250( كــتــاب  تــصــفــح  وأرشــــح 
الــنــفــســي( لــمــؤلــفــتــه لــمــى الــفــيــاض تـــحـــذر فــيــه من 
تقنيات -كما أسمتها- أو طرق التاعب النفسي لكي 
ولحماية  حولنا  يــدور  لما  ومفاهيمنا  إدراكــنــا  نوسع 

أنفسنا من المتاعبين. 

التالعب النفسي
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الشرق األوسط يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع بنك البركة اإلسالمي

الشراكات  في  المستمر  البنك  دور  مع  تماشًيا 
المجتمعية نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية 
وقع  عمائه.  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة 
مع  تــعــاون  اتفاقية  مــؤخــًرا  اإلســامــي  البركة  بنك 
مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية، لتسهيل 
في  الــراغــبــيــن  البنك  لعماء  الطبية  الــمــدفــوعــات 
بمستشفى  الــمــتــاحــة  الـــخـــدمـــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
ــــط الــطــبــيــة والـــتـــي تتضمن  ومـــراكـــز الـــشـــرق األوسـ
العاجات  أنــواع  لمختلف  منخفضة  ربــح  معدالت 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مــن خـــال بــرنــامــج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
ــلــــوي، رئــيــس  ــدة فـــاطـــمـــة الــــعــ ــيـ ــسـ ــت الـ ــرحــ وصــ
الخدمات المصرفية لأفراد ببنك البركة اإلسامي 
الخدمات  إجـــارة  تمويل  اتفاقية  توقيع  »إن  قائلة: 

والــمــراكــز  األوســــط  الــشــرق  مستشفى  مــع  الطبية 
الطبية هو استمرار للجهود المتفانية التي نبذلها 
الكرام  عمائنا  لتزويد  اإلسامي  البركة  بنك  في 
بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ومصممة 
خصيًصا لتمويل تكلفة الخدمات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول عليها من أفضل المرافق الطبية 
فـــي الــمــمــلــكــة«. وأضـــــاف الــســيــد جــيــبــان كــيــوريــان، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــســتــشــفــى الـــشـــرق األوســــط 
التمويل  اتفاقية  »تتماشى  قائا:  الطبية  والمراكز 
الــطــبــي مـــع بــنــك الــبــركــة اإلســـامـــي مـــع جــهــودنــا 
لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور مستشفى الشرق 
أحـــد مقدمي  الــطــبــيــة بصفته  والــمــراكــز  األوســــط 

الرعاية الصحية الرئيسيين في البحرين«.
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الدكتورة مها السندي لـ»الخليج الطبي«: 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا الثدي ثم القولون ويليه الرئة في دول الخليج 

الدكتور أحمد قيراط يجيب: 

كيف تنجح عملية تكميم المعدة؟
320 عملية تمت بنجاح خالل عام 2022 بين البحرين والسعودية 

عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية تساعد بطريقة 
انتشارا  األكثر  وهــي حاليا  السمنة،  مــرض  عــاج  على  فعالة 
منذ  دأبــت  التي  البحرين  بمملكة  الحال  هو  كما  العالم  في 
التطور  ورغــم  السمنة.  مــرض  مكافحة  على  طويلة  ســنــوات 
الكبير في مجال جراحة السمنة في السنوات األخيرة، مازال 
العديد من المصابين بالسمنة يبدون تخوفا من إجراء هذه 
العملية... وتأتي أهم هذه التخوفات بسبب إمكانية حصول 
بعض المضاعفات أو بسبب فشل بعض الحاالت في الحفاظ 
على وزن مثالي... فهل تكميم المعدة هي عملية آمنة؟ وكيف 

نضمن نجاحها؟   
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قـــيـــراط، اســـتـــشـــاري جـــراحـــات الــســمــنــة 

بمستشفى السام التخصصي يجيب: 
ونسبة  اهلل  بــإذن  آمنة  عملية  هــي  المعدة  تكميم  عملية 
نسبة  إن  البطن حيث  كالعديد من جراحات  عالية  نجاحها 
مضاعفاتها ال تتجاوز 1%. هناك 3 عوامل رئيسية تسهم في 

نجاح عملية تكميم المعدة:
1- اإلعداد الجيد للجراحة: 

واالستشارات  بالفحوصات  بالقيام  الطبية:  الناحية  من 
الــطــبــيــة الــــازمــــة قــبــل الــعــمــلــيــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــصــحــي 
للمريض بالسمنة وتشخيص األمراض أو المشاكل الصحية 
سبيل  على  السكري  أو  الــدم  ارتــفــاع ضغط  )مثل  المحتملة 
المثال( التي قد تعترض المريض أثناء أو بعد الجراحة مع 

وجوب السيطرة عليها.
تستوجب  المعدة  تكميم  عملية  النفسية:  الناحية  مــن 
تغيير العديد من السلوكيات الغذائية اليومية، لذلك االطاع 
على كل المتطلبات والتعليمات قبل إجراء العملية ومعرفة 
ما يجب القيام به بعد العملية وتقبلها من الناحية النفسية 
مهم جدا. تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
يجب  النهم،  أو  البوليميا  مثل  غذائية  سلوكية  اضطرابات 

عليهم زيارة أخصائي نفسي وعاجها قبل العملية.
واتباع  الدسم  األكل  االبتعاد على  الغذائية:  الناحية  من 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي عــالــي الــبــروتــيــن يــســاعــد عــلــى تقليل 

الشحوم في البطن والكبد وتقليل المضاعفات الجراحية.
من الناحية الجسمانية: الحركة وإن أمكن القيام بنشاط 
يساعد  العملية  قبل  التدخين  واالنقطاع عن  رياضي مائم 
وقــوع  احــتــمــال  مــن  والتقليل  الــدمــويــة  ــدورة  الــ تنشيط  على 

مضاعفات الجهاز التنفسي والتسريع في فترة النقاهة.
  2. الطاقم الطبي والجراحي:

ولكن  الجميع...  يعلم  كما  مهمة  وكفاءته  الجراح  خبرة 
الطاقم  بكفاءة  يقترن  لــم  إذا  كافيا  يكون  لــن  المعطى  هــذا 
الطبي المصاحب وخبرته في مجال السمنة ونخص بالذكر: 

أطباء التخدير، القلب، الباطنية، التغذية..
3. اتباع التعليمات والمتابعة الطبية:

عــمــلــيــة الــتــكــمــيــم هــــي لــيــســت كــغــيــرهــا مــــن الــعــمــلــيــات 
تعليمات  اتباع  على  كبير  جانب  في  تعتمد  وهــي  الجراحية، 
أثناء فترة  بسيطة ولكنها مهمة للحفاظ على صحة جيدة 
ــزول الــــوزن خـــال الــســنــة األولــــى، ثــم الــحــفــاظ عــلــى الـــوزن  نـ
التعليمات  تطبيق  إذن  الــزائــد.،  الـــوزن  رجــوع  وعــدم  المثالي 
الطبي  الطاقم  زيـــارة  على  المواظبة  مــع  والغذائية  الطبية 
وخصوصا أخصائيي التغذية بشكل دوري يشكل صمام األمان 

حتى ال تفقد عملية التكميم أمانها ونجاحها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16391/pdf/1-Supplime/16391.pdf?fixed9886
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/1323518
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323516


العدد:  16391

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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ــا الـــســـرطـــانـــيـــة لــهــا  الــــخــــايــ
ــى االنــــــتــــــشــــــار فـــي  ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
العقد  أو  األعـــضـــاء  أو  األنــســجــة 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة وأحــــيــــانــــا تــنــتــقــل 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة إلـــى أجـــزاء 
الجسم األخرى البعيدة عن مكان 
ــورم وتــبــدأ بــالــتــكــاثــر فيها  نــمــو الــ
وهــــذه الــحــالــة تــســمــى الــســرطــان 

المنتشر. 
ــي الــــــــحــــــــوار الـــــتـــــالـــــي مـــع  ــ ــ فـ
سنتحدث  السندي  مها  الدكتورة 
عن تطور مرض السرطان وأهمية 
الفحص الدوري وطرق الوقاية. 

*كـــــــــيـــــــــف يـــــــتـــــــطـــــــور مـــــــرض 
الـــســـرطـــان؟ ومـــا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 

لتطوره؟
- تبدأ جميع أنواع السرطان 
ــا، تــتــكــون أجــســامــنــا  فـــي الـــخـــايـ
مليون  مليون  مائة  مــن  أكثر  مــن 
خلية، يبدأ السرطان بتغيرات في 
أو مجموعة صغيرة  خلية واحدة 
ــادة، لــديــنــا الــعــدد  مــن الــخــايــا عــ
نـــوع مــن الخايا  لــكــل  الــصــحــيــح 
إشــارات  تنتج  الخايا  ألن  وذلــك 
مــرات  وعـــدد  مــقــدار  فــي  للتحكم 
انقسام الخايا. إذا كانت أي من 
أو مفقودة،  اإلشــارات معيبة  هذه 
ــي الــنــمــو  فـــقـــد تـــبـــدأ الـــخـــايـــا فــ
وتشكل  الــازم  من  أكثر  والتكاثر 

كتلة تسمى الورم.
الــســرطــان، تحدث  يــبــدأ  لكي 
الجينات  داخـــل  معينة  تــغــيــيــرات 
لــفــتــح عــنــصــر مـــســـرد لــخــلــيــة أو 

مجموعة من الخايا.
ــان يــحــدث  ــيــ فـــي بــعــض األحــ

تغيير في الجينات عندما تنقسم 
يعني  هــذا  طــفــرة(  )هـــذه  الخلية 
أو  للتلف  تــعــرض  قــد  الــجــيــن  أن 

الضياع أو النسخ مرات عديدة.
الــطــفــرات  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
عن طريق الصدفة عندما تنقسم 
أيضا  تحدث  أن  ويمكن  الخلية، 
ــل  ــاة داخــ ــيـ بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـ
الــخــلــيــة أو عـــن طـــريـــق األشـــيـــاء 
مثل  الجسم،  خــارج  مــن  القادمة 
في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دخــــان الــتــبــغ كــمــا يــمــكــن لبعض 
الناس أن يرثوا أخطاء في جينات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ مـــعـــيـــنـــة تــجــعــلــهــم أكــ

لإلصابة بالسرطان.
قـــد يــســتــغــرق األمـــــر ســنــوات 
ــتـــى تــنــقــســم الــخــلــيــة  عــــديــــدة حـ

التالفة وتنمو وتشكل ورما كبيرا 
بــمــا يــكــفــي إلحــــــداث أعــــــراض أو 

الظهور في الفحص.
ــواع الــســرطــانــات  ــ ــا أكـــثـــر أنــ مـ

شيوعا؟
الــســرطــان شيوعا  أنـــواع  أكثر 
فـــي الــعــالــم هــو ســـرطـــان الــثــدي، 
السرطانات التالية األكثر شيوعا 
وسرطان  البروستاتا  سرطان  هي 

الرئة.
أنــواع  أكثر  المنطقة  فــي  أمــا 
الــــســــرطــــان شـــيـــوعـــا هـــو ســـرطـــان 
الثدي ثم سرطان القولون ويليه 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  الرئة 
)الاهودجكينية( وسرطان الدم.

ــا أنـــــــواع الـــســـرطـــان الــتــي  ــ *مـ
للوقاية  مــبــكــر  كــشــف  لــهــا  يــوجــد 

منها؟
- يــمــكــن الــعــثــور عــلــى بعض 
أنــــواع الــســرطــان فــي وقـــت مبكر، 
قــبــل أن تـــتـــاح لــهــا فـــرصـــة الــنــمــو 
واالنــتــشــار. هــذا هــو سبب أهمية 

الفحص المنتظم للسرطان
الفحص المبكر: يعني فحص 
قبل  السرطان  بحثا عن  جسمك 
ظهور األعراض ، قد يؤدي إجراء 
إلى  بانتظام  الفحص  اخــتــبــارات 
وعنق  الــثــدي  سرطانات  اكتشاف 
في  والمستقيم  والقولون  الرحم 
المحتمل  مــن  حيث  مبكر،  وقــت 
أن يــعــمــل الـــعـــاج بــشــكــل أفــضــل. 
يـــوصـــى بــفــحــص ســـرطـــان الــرئــة 
لــبــعــض األشـــخـــاص الــمــعــرضــيــن 

لخطر اإلصابة بشكل كبير.
- سرطان الثدي عن طريق:

ــدي بـــاألشـــعـــة  ــ ــثــ ــ ــر الــ ــويــ ــصــ تــ
ــل طـــريـــقـــة  ــ ــضـ ــ ــو أفـ ــ ــيـــة هــ ــيـــنـ الـــسـ
مبكرا،  الثدي  سرطان  الكتشاف 
وقبل  أسهل  عاجه  يكون  عندها 
أن يكون كبيرا بما يكفي للشعور 

أو التسبب في األعراض.
- سرطان عنق الرحم

عنق  اخــتــبــار  يــجــد  أن  يمكن 
في  طبيعية  غــيــر  خــايــا  الـــرحـــم 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــم قـ ــ ــرحـ ــ عـــنـــق الـ
فــيــروس  اخــتــبــار  ســرطــان، يبحث 
الــــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري عــن 
الفيروس )فيروس الورم الحليمي 
يسبب  أن  يمكن  الـــذي  الــبــشــري( 
هذه التغيرات في الخايا. يمكن 
أن تــجــد اخـــتـــبـــارات عــنــق الــرحــم 
أيضا سرطان عنق الرحم مبكرا، 
وتكون فرصة الشفاء عالية جدا.

الــــــــقــــــــولــــــــون  ســـــــــــرطـــــــــــان   -
والمستقيم

ــان الـــقـــولـــون  ــ ــرطـ ــ يـــتـــطـــور سـ
والــمــســتــقــيــم دائـــمـــا تــقــريــبــا من 
الـــســـابـــقـــة  الــــحــــمــــيــــدة  األورام 
للتسرطن )نمو غير طبيعي( في 
أن  يمكن  المستقيم.  أو  القولون 
األورام  الفحص  اخــتــبــارات  تجد 
الــحــمــيــدة الــســابــقــة لــلــتــســرطــن، 
ــا قـــبـــل أن  ــهــ ــتــ بــحــيــث يــمــكــن إزالــ
تــتــحــول إلـــى ســـرطـــان. اخــتــبــارات 
ــي اخــتــبــار  الــفــحــص الــمــتــاحــة هـ
ــبــــراز الــمــنــاعــي الــكــيــمــيــائــي أو  الــ

تنظير القولون.
- سرطان الرئة

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــــوصــــــــي 
ــان  ــرطــ األمــــريــــكــــيــــة بـــفـــحـــص ســ

التصوير  باستخدام  سنويا  الرئة 
الــمــقــطــعــي بـــجـــرعـــة مــنــخــفــضــة 
لــأشــخــاص الــمــدخــنــيــن بــصــورة 
أقلعوا  أو  اآلن  ويدخنون  شديدة، 
عاما   15 الـــ  خــال  التدخين  عــن 
الــمــاضــيــة، ويـــتـــراوح عــمــرهــم بين 

50 و80 عاما.
هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــــــرق أخـــــــرى 
ــان غــيــر  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــايــ ــوقــ ــلــ لــ

الكشف المبكر؟
ــر  ــطـ ــــل خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  يـ
ــة بــالــســرطــان عـــن طــريــق  ــابـ اإلصـ

هذه الخطوات:
1. ال تستخدم التبغ

بالعديد  الــتــدخــيــن  ربـــط  تــم 
من أنواع السرطان، بما في ذلك 
ســــرطــــان الــــرئــــة والــــفــــم والــحــلــق 
وصـــنـــدوق الـــصـــوت والــبــنــكــريــاس 
والــمــثــانــة وعــنــق الــرحــم والــكــلــى، 
ــــول الــــدخــــان  حــــتــــى الــــــوجــــــود حـــ
الـــســـلـــبـــي قـــــد يــــزيــــد مـــــن خــطــر 

اإلصابة بسرطان الرئة
2. تناول نظام غذائي صحي

تـــنـــاول  أن  ــم مــــن  ــرغــ الــ عـــلـــى 
األطــعــمــة الــصــحــيــة ال يــمــكــن أن 
يضمن الوقاية من السرطان، إال 
المخاطر. خذ  مــن  يقلل  قــد  أنــه 

بعين االعتبار ما يلي:
تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه 
اللحوم  مــن  الحد  والــخــضــروات، 
الكحول،  تستهلك  ال  المصنعة، 
وكـــن  صـــحـــي  وزن  ــلـــى  ــافـــظ عـ حـ
بأي  القيام  يــؤدي  نشًطا جسدًيا 
ــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي إلــى  ــدر مـ قــ
ولــكــن لتحقيق  الــصــحــة.  فــوائــد 
أقــصــى فـــائـــدة، نــســعــى جــاهــديــن 
لمدة 150 دقيقة على األقــل في 
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ
فــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  75 أو  ــتــــدل  ــعــ ــمــ الــ
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ

الصعب.
3- احم نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو أحد أكثر 
أنـــواع الــســرطــان شــيــوًعــا وواحـــًدا 
ــواع الــســرطــان الــتــي  ــ مـــن أكــثــر أنـ
هذه  جــرب  منها،  الــوقــايــة  يمكن 

النصائح:
ــــس مـــنـــتـــصـــف  ــمـ ــ تــــجــــنــــب شـ
ــل، غــط  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ الــــنــــهــــار، ابــــــق فـ
الشمس  واقــي  استخدم  بشرتك، 
مـــع عــامــل حــمــايــة مـــن الشمس 
عالي. ال تستخدم أسرة دباغة أو 

مصابيح شمسية.
4- التلقيح

يمكن أن تساعد الحماية من 
الفيروسية  الــعــدوى  أنــواع  بعض 
ــة مــــن الــــســــرطــــان،  ــايـ ــمـ فــــي الـــحـ
ــة  ــايــ ــرعــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــدث إلـــــــى مـ ــ ــحـ ــ تـ

الصحية حول التطعيم ضد
الـــتـــهـــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس 
 .)HPV( الورم الحليمي البشري
البشري  الحليمي  الــورم  فيروس 
ــن طــريــق  ــروس يــنــتــقــل عـ ــيـ ــو فـ هـ
ــال الــجــنــســي ويــمــكــن أن  ــصــ االتــ
ــؤدي إلـــى ســرطــان عــنــق الــرحــم  يـ
التناسلية  األعــضــاء  وســرطــانــات 
ــات  ــانــ ــرطــ األخـــــــــــرى وكــــــذلــــــك ســ
الــخــايــا الــحــرشــفــيــة فــي الـــرأس 

والعنق.
إجــــــــراء  يــــــــــؤدي  أن  ــكــــن  ــمــ يــ
فحوصات ذاتية منتظمة وإجراء 
مــثــل   – لـــلـــســـرطـــان  ــات  فــــحــــوصــ
وعنق  والــقــولــون  الجلد  ســرطــان 
الرحم والثدي – إلى زيادة فرص 
اإلصابة بالسرطان مبكًرا. وذلك 
عندما يكون العاج على األرجح 

ناجًحا.
اسأل مقدم الرعاية الصحية 
ــل جـــــــــــدول لـــفـــحـــص  ــ ــضــ ــ عـــــــن أفــ

السرطان

فعندما  المؤذية  العاطفية  العاقات  من  نوع  هو 
نسمع مصطلح التاعب النفسي نفهم منه أنه يحمل 
بالتاعب  المتلقي يتعلق  وتأثيرا سلبيا على  معاني 

وخداع اآلخرين. 
البعض  يــمــارس  إذ  نــفــســه،  يــشــرح  وهـــو مصطلح 
أفــكــار وســلــوك اآلخــريــن،  الــنــفــســي لتغيير  الــتــاعــب 
وتكمن خطورته في أنه رغبة من الممارس في تحقيق 
غرض شخصي إن صح القول على ضحيته، والنتيجة 
للواقع.  وتــصــورك  معتقداتك  في  تشك  يجعلك  انــه 
الــتــأثــيــرات  الــكــثــيــر مــن  الــنــفــســي يشمل  الــتــاعــب  إن 
شبه  بشكل  لــهــا جميًعا  نــتــعــرض  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يومي، فقد يمارسه زماء العمل فيما بينهم أو حتى 
الشريك،  أو مع  بإلحاح  أراد شيئا  إذا  أمه  طفل على 
وهو أشد األنواع قسوة. يحدث التاعب النفسي ألن 

شخصًا ما يريد السيطرة على شخص آخر.
غالبا يتم استخدام التاعب النفسي بعدة طرق، 
أن  أو  بــمــشــاعــرك  مــنــك، االســتــهــزاء  الــســخــريــة  منها 
يطلق عليك صفات معينة مثل »الحساسية«، تحريف 
ــه واســتــخــدام التهديد  رأيــ ــرار عــلــى  ــ األحـــــداث واإلصــ

واإلكراه. 
المقال بأنك أحد  قــراءة هذا  إذا كنت تشعر بعد 
ضحايا التاعب النفسي، فا تتجاهل هذا اإلحساس 
الذي  المختص  الطبيب  واستشر  المساعدة  واطلب 
ــدوره يـــســـاعـــدك فـــي تــخــطــي شــكــوكــك ومـــخـــاوفـــك،  ــ بــ
الــوقــت  مــع  وســتــتــعــلــم  بـــه،  مــــررت  مــا  وإدراك حقيقة 
السيطرة  وكيفية  وشــّكــك  قلقك  مــع  التعامل  كيفية 

على أفكارك. 
الــتــاعــب  فــي  تقنية   250( كــتــاب  تــصــفــح  وأرشــــح 
الــنــفــســي( لــمــؤلــفــتــه لــمــى الــفــيــاض تـــحـــذر فــيــه من 
تقنيات -كما أسمتها- أو طرق التاعب النفسي لكي 
ولحماية  حولنا  يــدور  لما  ومفاهيمنا  إدراكــنــا  نوسع 

أنفسنا من المتاعبين. 

التالعب النفسي
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الشرق األوسط يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع بنك البركة اإلسالمي

الشراكات  في  المستمر  البنك  دور  مع  تماشًيا 
المجتمعية نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية 
وقع  عمائه.  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة 
مع  تــعــاون  اتفاقية  مــؤخــًرا  اإلســامــي  البركة  بنك 
مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية، لتسهيل 
في  الــراغــبــيــن  البنك  لعماء  الطبية  الــمــدفــوعــات 
بمستشفى  الــمــتــاحــة  الـــخـــدمـــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
ــــط الــطــبــيــة والـــتـــي تتضمن  ومـــراكـــز الـــشـــرق األوسـ
العاجات  أنــواع  لمختلف  منخفضة  ربــح  معدالت 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مــن خـــال بــرنــامــج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
ــلــــوي، رئــيــس  ــدة فـــاطـــمـــة الــــعــ ــيـ ــسـ ــت الـ ــرحــ وصــ
الخدمات المصرفية لأفراد ببنك البركة اإلسامي 
الخدمات  إجـــارة  تمويل  اتفاقية  توقيع  »إن  قائلة: 

والــمــراكــز  األوســــط  الــشــرق  مستشفى  مــع  الطبية 
الطبية هو استمرار للجهود المتفانية التي نبذلها 
الكرام  عمائنا  لتزويد  اإلسامي  البركة  بنك  في 
بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ومصممة 
خصيًصا لتمويل تكلفة الخدمات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول عليها من أفضل المرافق الطبية 
فـــي الــمــمــلــكــة«. وأضـــــاف الــســيــد جــيــبــان كــيــوريــان، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــســتــشــفــى الـــشـــرق األوســــط 
التمويل  اتفاقية  »تتماشى  قائا:  الطبية  والمراكز 
الــطــبــي مـــع بــنــك الــبــركــة اإلســـامـــي مـــع جــهــودنــا 
لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور مستشفى الشرق 
أحـــد مقدمي  الــطــبــيــة بصفته  والــمــراكــز  األوســــط 

الرعاية الصحية الرئيسيين في البحرين«.
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الدكتورة مها السندي لـ»الخليج الطبي«: 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا الثدي ثم القولون ويليه الرئة في دول الخليج 

الدكتور أحمد قيراط يجيب: 

كيف تنجح عملية تكميم المعدة؟
320 عملية تمت بنجاح خالل عام 2022 بين البحرين والسعودية 

عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية تساعد بطريقة 
انتشارا  األكثر  وهــي حاليا  السمنة،  مــرض  عــاج  على  فعالة 
منذ  دأبــت  التي  البحرين  بمملكة  الحال  هو  كما  العالم  في 
التطور  ورغــم  السمنة.  مــرض  مكافحة  على  طويلة  ســنــوات 
الكبير في مجال جراحة السمنة في السنوات األخيرة، مازال 
العديد من المصابين بالسمنة يبدون تخوفا من إجراء هذه 
العملية... وتأتي أهم هذه التخوفات بسبب إمكانية حصول 
بعض المضاعفات أو بسبب فشل بعض الحاالت في الحفاظ 
على وزن مثالي... فهل تكميم المعدة هي عملية آمنة؟ وكيف 

نضمن نجاحها؟   
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قـــيـــراط، اســـتـــشـــاري جـــراحـــات الــســمــنــة 

بمستشفى السام التخصصي يجيب: 
ونسبة  اهلل  بــإذن  آمنة  عملية  هــي  المعدة  تكميم  عملية 
نسبة  إن  البطن حيث  كالعديد من جراحات  عالية  نجاحها 
مضاعفاتها ال تتجاوز 1%. هناك 3 عوامل رئيسية تسهم في 

نجاح عملية تكميم المعدة:
1- اإلعداد الجيد للجراحة: 

واالستشارات  بالفحوصات  بالقيام  الطبية:  الناحية  من 
الــطــبــيــة الــــازمــــة قــبــل الــعــمــلــيــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــصــحــي 
للمريض بالسمنة وتشخيص األمراض أو المشاكل الصحية 
سبيل  على  السكري  أو  الــدم  ارتــفــاع ضغط  )مثل  المحتملة 
المثال( التي قد تعترض المريض أثناء أو بعد الجراحة مع 

وجوب السيطرة عليها.
تستوجب  المعدة  تكميم  عملية  النفسية:  الناحية  مــن 
تغيير العديد من السلوكيات الغذائية اليومية، لذلك االطاع 
على كل المتطلبات والتعليمات قبل إجراء العملية ومعرفة 
ما يجب القيام به بعد العملية وتقبلها من الناحية النفسية 
مهم جدا. تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
يجب  النهم،  أو  البوليميا  مثل  غذائية  سلوكية  اضطرابات 

عليهم زيارة أخصائي نفسي وعاجها قبل العملية.
واتباع  الدسم  األكل  االبتعاد على  الغذائية:  الناحية  من 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي عــالــي الــبــروتــيــن يــســاعــد عــلــى تقليل 

الشحوم في البطن والكبد وتقليل المضاعفات الجراحية.
من الناحية الجسمانية: الحركة وإن أمكن القيام بنشاط 
يساعد  العملية  قبل  التدخين  واالنقطاع عن  رياضي مائم 
وقــوع  احــتــمــال  مــن  والتقليل  الــدمــويــة  ــدورة  الــ تنشيط  على 

مضاعفات الجهاز التنفسي والتسريع في فترة النقاهة.
  2. الطاقم الطبي والجراحي:

ولكن  الجميع...  يعلم  كما  مهمة  وكفاءته  الجراح  خبرة 
الطاقم  بكفاءة  يقترن  لــم  إذا  كافيا  يكون  لــن  المعطى  هــذا 
الطبي المصاحب وخبرته في مجال السمنة ونخص بالذكر: 

أطباء التخدير، القلب، الباطنية، التغذية..
3. اتباع التعليمات والمتابعة الطبية:

عــمــلــيــة الــتــكــمــيــم هــــي لــيــســت كــغــيــرهــا مــــن الــعــمــلــيــات 
تعليمات  اتباع  على  كبير  جانب  في  تعتمد  وهــي  الجراحية، 
أثناء فترة  بسيطة ولكنها مهمة للحفاظ على صحة جيدة 
ــزول الــــوزن خـــال الــســنــة األولــــى، ثــم الــحــفــاظ عــلــى الـــوزن  نـ
التعليمات  تطبيق  إذن  الــزائــد.،  الـــوزن  رجــوع  وعــدم  المثالي 
الطبي  الطاقم  زيـــارة  على  المواظبة  مــع  والغذائية  الطبية 
وخصوصا أخصائيي التغذية بشكل دوري يشكل صمام األمان 

حتى ال تفقد عملية التكميم أمانها ونجاحها.

ــا الـــســـرطـــانـــيـــة لــهــا  الــــخــــايــ
ــى االنــــــتــــــشــــــار فـــي  ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
العقد  أو  األعـــضـــاء  أو  األنــســجــة 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة وأحــــيــــانــــا تــنــتــقــل 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة إلـــى أجـــزاء 
الجسم األخرى البعيدة عن مكان 
ــورم وتــبــدأ بــالــتــكــاثــر فيها  نــمــو الــ
وهــــذه الــحــالــة تــســمــى الــســرطــان 

المنتشر. 
ــي الــــــــحــــــــوار الـــــتـــــالـــــي مـــع  ــ ــ فـ
سنتحدث  السندي  مها  الدكتورة 
عن تطور مرض السرطان وأهمية 
الفحص الدوري وطرق الوقاية. 

*كـــــــــيـــــــــف يـــــــتـــــــطـــــــور مـــــــرض 
الـــســـرطـــان؟ ومـــا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 

لتطوره؟
- تبدأ جميع أنواع السرطان 
ــا، تــتــكــون أجــســامــنــا  فـــي الـــخـــايـ
مليون  مليون  مائة  مــن  أكثر  مــن 
خلية، يبدأ السرطان بتغيرات في 
أو مجموعة صغيرة  خلية واحدة 
ــادة، لــديــنــا الــعــدد  مــن الــخــايــا عــ
نـــوع مــن الخايا  لــكــل  الــصــحــيــح 
إشــارات  تنتج  الخايا  ألن  وذلــك 
مــرات  وعـــدد  مــقــدار  فــي  للتحكم 
انقسام الخايا. إذا كانت أي من 
أو مفقودة،  اإلشــارات معيبة  هذه 
ــي الــنــمــو  فـــقـــد تـــبـــدأ الـــخـــايـــا فــ
وتشكل  الــازم  من  أكثر  والتكاثر 

كتلة تسمى الورم.
الــســرطــان، تحدث  يــبــدأ  لكي 
الجينات  داخـــل  معينة  تــغــيــيــرات 
لــفــتــح عــنــصــر مـــســـرد لــخــلــيــة أو 

مجموعة من الخايا.
ــان يــحــدث  ــيــ فـــي بــعــض األحــ

تغيير في الجينات عندما تنقسم 
يعني  هــذا  طــفــرة(  )هـــذه  الخلية 
أو  للتلف  تــعــرض  قــد  الــجــيــن  أن 

الضياع أو النسخ مرات عديدة.
الــطــفــرات  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
عن طريق الصدفة عندما تنقسم 
أيضا  تحدث  أن  ويمكن  الخلية، 
ــل  ــاة داخــ ــيـ بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـ
الــخــلــيــة أو عـــن طـــريـــق األشـــيـــاء 
مثل  الجسم،  خــارج  مــن  القادمة 
في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دخــــان الــتــبــغ كــمــا يــمــكــن لبعض 
الناس أن يرثوا أخطاء في جينات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ مـــعـــيـــنـــة تــجــعــلــهــم أكــ

لإلصابة بالسرطان.
قـــد يــســتــغــرق األمـــــر ســنــوات 
ــتـــى تــنــقــســم الــخــلــيــة  عــــديــــدة حـ

التالفة وتنمو وتشكل ورما كبيرا 
بــمــا يــكــفــي إلحــــــداث أعــــــراض أو 

الظهور في الفحص.
ــواع الــســرطــانــات  ــ ــا أكـــثـــر أنــ مـ

شيوعا؟
الــســرطــان شيوعا  أنـــواع  أكثر 
فـــي الــعــالــم هــو ســـرطـــان الــثــدي، 
السرطانات التالية األكثر شيوعا 
وسرطان  البروستاتا  سرطان  هي 

الرئة.
أنــواع  أكثر  المنطقة  فــي  أمــا 
الــــســــرطــــان شـــيـــوعـــا هـــو ســـرطـــان 
الثدي ثم سرطان القولون ويليه 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  الرئة 
)الاهودجكينية( وسرطان الدم.

ــا أنـــــــواع الـــســـرطـــان الــتــي  ــ *مـ
للوقاية  مــبــكــر  كــشــف  لــهــا  يــوجــد 

منها؟
- يــمــكــن الــعــثــور عــلــى بعض 
أنــــواع الــســرطــان فــي وقـــت مبكر، 
قــبــل أن تـــتـــاح لــهــا فـــرصـــة الــنــمــو 
واالنــتــشــار. هــذا هــو سبب أهمية 

الفحص المنتظم للسرطان
الفحص المبكر: يعني فحص 
قبل  السرطان  بحثا عن  جسمك 
ظهور األعراض ، قد يؤدي إجراء 
إلى  بانتظام  الفحص  اخــتــبــارات 
وعنق  الــثــدي  سرطانات  اكتشاف 
في  والمستقيم  والقولون  الرحم 
المحتمل  مــن  حيث  مبكر،  وقــت 
أن يــعــمــل الـــعـــاج بــشــكــل أفــضــل. 
يـــوصـــى بــفــحــص ســـرطـــان الــرئــة 
لــبــعــض األشـــخـــاص الــمــعــرضــيــن 

لخطر اإلصابة بشكل كبير.
- سرطان الثدي عن طريق:

ــدي بـــاألشـــعـــة  ــ ــثــ ــ ــر الــ ــويــ ــصــ تــ
ــل طـــريـــقـــة  ــ ــضـ ــ ــو أفـ ــ ــيـــة هــ ــيـــنـ الـــسـ
مبكرا،  الثدي  سرطان  الكتشاف 
وقبل  أسهل  عاجه  يكون  عندها 
أن يكون كبيرا بما يكفي للشعور 

أو التسبب في األعراض.
- سرطان عنق الرحم

عنق  اخــتــبــار  يــجــد  أن  يمكن 
في  طبيعية  غــيــر  خــايــا  الـــرحـــم 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــم قـ ــ ــرحـ ــ عـــنـــق الـ
فــيــروس  اخــتــبــار  ســرطــان، يبحث 
الــــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري عــن 
الفيروس )فيروس الورم الحليمي 
يسبب  أن  يمكن  الـــذي  الــبــشــري( 
هذه التغيرات في الخايا. يمكن 
أن تــجــد اخـــتـــبـــارات عــنــق الــرحــم 
أيضا سرطان عنق الرحم مبكرا، 
وتكون فرصة الشفاء عالية جدا.

الــــــــقــــــــولــــــــون  ســـــــــــرطـــــــــــان   -
والمستقيم

ــان الـــقـــولـــون  ــ ــرطـ ــ يـــتـــطـــور سـ
والــمــســتــقــيــم دائـــمـــا تــقــريــبــا من 
الـــســـابـــقـــة  الــــحــــمــــيــــدة  األورام 
للتسرطن )نمو غير طبيعي( في 
أن  يمكن  المستقيم.  أو  القولون 
األورام  الفحص  اخــتــبــارات  تجد 
الــحــمــيــدة الــســابــقــة لــلــتــســرطــن، 
ــا قـــبـــل أن  ــهــ ــتــ بــحــيــث يــمــكــن إزالــ
تــتــحــول إلـــى ســـرطـــان. اخــتــبــارات 
ــي اخــتــبــار  الــفــحــص الــمــتــاحــة هـ
ــبــــراز الــمــنــاعــي الــكــيــمــيــائــي أو  الــ

تنظير القولون.
- سرطان الرئة

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــــوصــــــــي 
ــان  ــرطــ األمــــريــــكــــيــــة بـــفـــحـــص ســ

التصوير  باستخدام  سنويا  الرئة 
الــمــقــطــعــي بـــجـــرعـــة مــنــخــفــضــة 
لــأشــخــاص الــمــدخــنــيــن بــصــورة 
أقلعوا  أو  اآلن  ويدخنون  شديدة، 
عاما   15 الـــ  خــال  التدخين  عــن 
الــمــاضــيــة، ويـــتـــراوح عــمــرهــم بين 

50 و80 عاما.
هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــــــرق أخـــــــرى 
ــان غــيــر  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــايــ ــوقــ ــلــ لــ

الكشف المبكر؟
ــر  ــطـ ــــل خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  يـ
ــة بــالــســرطــان عـــن طــريــق  ــابـ اإلصـ

هذه الخطوات:
1. ال تستخدم التبغ

بالعديد  الــتــدخــيــن  ربـــط  تــم 
من أنواع السرطان، بما في ذلك 
ســــرطــــان الــــرئــــة والــــفــــم والــحــلــق 
وصـــنـــدوق الـــصـــوت والــبــنــكــريــاس 
والــمــثــانــة وعــنــق الــرحــم والــكــلــى، 
حــــتــــى الــــــوجــــــود حـــــــول الــــدخــــان 
الـــســـلـــبـــي قـــــد يــــزيــــد مـــــن خــطــر 

اإلصابة بسرطان الرئة
2. تناول نظام غذائي صحي

تـــنـــاول  أن  ــم مــــن  ــرغــ الــ عـــلـــى 
األطــعــمــة الــصــحــيــة ال يــمــكــن أن 
يضمن الوقاية من السرطان، إال 
المخاطر. خذ  مــن  يقلل  قــد  أنــه 

بعين االعتبار ما يلي:
تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه 
اللحوم  مــن  الحد  والــخــضــروات، 
الكحول،  تستهلك  ال  المصنعة، 
وكـــن  صـــحـــي  وزن  ــلـــى  ــافـــظ عـ حـ
بأي  القيام  يــؤدي  نشًطا جسدًيا 
ــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي إلــى  ــدر مـ قــ
ولــكــن لتحقيق  الــصــحــة.  فــوائــد 
أقــصــى فـــائـــدة، نــســعــى جــاهــديــن 
لمدة 150 دقيقة على األقــل في 
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ
فــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  75 أو  ــتــــدل  ــعــ ــمــ الــ
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ

الصعب.
3- احم نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو أحد أكثر 
أنـــواع الــســرطــان شــيــوًعــا وواحـــًدا 
ــواع الــســرطــان الــتــي  ــ مـــن أكــثــر أنـ
هذه  جــرب  منها،  الــوقــايــة  يمكن 

النصائح:
ــــس مـــنـــتـــصـــف  ــمـ ــ تــــجــــنــــب شـ
ــل، غــط  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ الــــنــــهــــار، ابــــــق فـ
الشمس  واقــي  استخدم  بشرتك، 
مـــع عــامــل حــمــايــة مـــن الشمس 
عالي. ال تستخدم أسرة دباغة أو 

مصابيح شمسية.
4- التلقيح

يمكن أن تساعد الحماية من 
الفيروسية  الــعــدوى  أنــواع  بعض 
ــة مــــن الــــســــرطــــان،  ــايـ ــمـ فــــي الـــحـ
ــة  ــايــ ــرعــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــدث إلـــــــى مـ ــ ــحـ ــ تـ

الصحية حول التطعيم ضد
الـــتـــهـــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس 
 .)HPV( الورم الحليمي البشري
البشري  الحليمي  الــورم  فيروس 
ــن طــريــق  ــروس يــنــتــقــل عـ ــيـ ــو فـ هـ
ــال الــجــنــســي ويــمــكــن أن  ــصــ االتــ
ــؤدي إلـــى ســرطــان عــنــق الــرحــم  يـ
التناسلية  األعــضــاء  وســرطــانــات 
ــات  ــانــ ــرطــ األخـــــــــــرى وكــــــذلــــــك ســ
الــخــايــا الــحــرشــفــيــة فــي الـــرأس 

والعنق.
إجــــــــراء  يــــــــــؤدي  أن  ــكــــن  ــمــ يــ
فحوصات ذاتية منتظمة وإجراء 
مــثــل   – لـــلـــســـرطـــان  ــات  فــــحــــوصــ
وعنق  والــقــولــون  الجلد  ســرطــان 
الرحم والثدي – إلى زيادة فرص 
اإلصابة بالسرطان مبكًرا. وذلك 
عندما يكون العاج على األرجح 

ناجًحا.
اسأل مقدم الرعاية الصحية 
ــل جـــــــــــدول لـــفـــحـــص  ــ ــضــ ــ عـــــــن أفــ

السرطان

فعندما  المؤذية  العاطفية  العاقات  من  نوع  هو 
نسمع مصطلح التاعب النفسي نفهم منه أنه يحمل 
بالتاعب  المتلقي يتعلق  وتأثيرا سلبيا على  معاني 

وخداع اآلخرين. 
البعض  يــمــارس  إذ  نــفــســه،  يــشــرح  وهـــو مصطلح 
أفــكــار وســلــوك اآلخــريــن،  الــنــفــســي لتغيير  الــتــاعــب 
وتكمن خطورته في أنه رغبة من الممارس في تحقيق 
غرض شخصي إن صح القول على ضحيته، والنتيجة 
للواقع.  وتــصــورك  معتقداتك  في  تشك  يجعلك  انــه 
الــتــأثــيــرات  الــكــثــيــر مــن  الــنــفــســي يشمل  الــتــاعــب  إن 
شبه  بشكل  لــهــا جميًعا  نــتــعــرض  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يومي، فقد يمارسه زماء العمل فيما بينهم أو حتى 
الشريك،  أو مع  بإلحاح  أراد شيئا  إذا  أمه  طفل على 
وهو أشد األنواع قسوة. يحدث التاعب النفسي ألن 

شخصًا ما يريد السيطرة على شخص آخر.
غالبا يتم استخدام التاعب النفسي بعدة طرق، 
أن  أو  بــمــشــاعــرك  مــنــك، االســتــهــزاء  الــســخــريــة  منها 
يطلق عليك صفات معينة مثل »الحساسية«، تحريف 
ــه واســتــخــدام التهديد  رأيــ ــرار عــلــى  ــ األحـــــداث واإلصــ

واإلكراه. 
المقال بأنك أحد  قــراءة هذا  إذا كنت تشعر بعد 
ضحايا التاعب النفسي، فا تتجاهل هذا اإلحساس 
الذي  المختص  الطبيب  واستشر  المساعدة  واطلب 
ــدوره يـــســـاعـــدك فـــي تــخــطــي شــكــوكــك ومـــخـــاوفـــك،  ــ بــ
الــوقــت  مــع  وســتــتــعــلــم  بـــه،  مــــررت  مــا  وإدراك حقيقة 
السيطرة  وكيفية  وشــّكــك  قلقك  مــع  التعامل  كيفية 

على أفكارك. 
الــتــاعــب  فــي  تقنية   250( كــتــاب  تــصــفــح  وأرشــــح 
الــنــفــســي( لــمــؤلــفــتــه لــمــى الــفــيــاض تـــحـــذر فــيــه من 
تقنيات -كما أسمتها- أو طرق التاعب النفسي لكي 
ولحماية  حولنا  يــدور  لما  ومفاهيمنا  إدراكــنــا  نوسع 

أنفسنا من المتاعبين. 

التالعب النفسي
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الشرق األوسط يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع بنك البركة اإلسالمي

الشراكات  في  المستمر  البنك  دور  مع  تماشًيا 
المجتمعية نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية 
وقع  عمائه.  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة 
مع  تــعــاون  اتفاقية  مــؤخــًرا  اإلســامــي  البركة  بنك 
مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية، لتسهيل 
في  الــراغــبــيــن  البنك  لعماء  الطبية  الــمــدفــوعــات 
بمستشفى  الــمــتــاحــة  الـــخـــدمـــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
ــــط الــطــبــيــة والـــتـــي تتضمن  ومـــراكـــز الـــشـــرق األوسـ
العاجات  أنــواع  لمختلف  منخفضة  ربــح  معدالت 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مــن خـــال بــرنــامــج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
ــلــــوي، رئــيــس  ــدة فـــاطـــمـــة الــــعــ ــيـ ــسـ ــت الـ ــرحــ وصــ
الخدمات المصرفية لأفراد ببنك البركة اإلسامي 
الخدمات  إجـــارة  تمويل  اتفاقية  توقيع  »إن  قائلة: 

والــمــراكــز  األوســــط  الــشــرق  مستشفى  مــع  الطبية 
الطبية هو استمرار للجهود المتفانية التي نبذلها 
الكرام  عمائنا  لتزويد  اإلسامي  البركة  بنك  في 
بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ومصممة 
خصيًصا لتمويل تكلفة الخدمات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول عليها من أفضل المرافق الطبية 
فـــي الــمــمــلــكــة«. وأضـــــاف الــســيــد جــيــبــان كــيــوريــان، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــســتــشــفــى الـــشـــرق األوســــط 
التمويل  اتفاقية  »تتماشى  قائا:  الطبية  والمراكز 
الــطــبــي مـــع بــنــك الــبــركــة اإلســـامـــي مـــع جــهــودنــا 
لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور مستشفى الشرق 
أحـــد مقدمي  الــطــبــيــة بصفته  والــمــراكــز  األوســــط 

الرعاية الصحية الرئيسيين في البحرين«.
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الدكتورة مها السندي لـ»الخليج الطبي«: 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا الثدي ثم القولون ويليه الرئة في دول الخليج 

الدكتور أحمد قيراط يجيب: 

كيف تنجح عملية تكميم المعدة؟
320 عملية تمت بنجاح خالل عام 2022 بين البحرين والسعودية 

عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية تساعد بطريقة 
انتشارا  األكثر  وهــي حاليا  السمنة،  مــرض  عــاج  على  فعالة 
منذ  دأبــت  التي  البحرين  بمملكة  الحال  هو  كما  العالم  في 
التطور  ورغــم  السمنة.  مــرض  مكافحة  على  طويلة  ســنــوات 
الكبير في مجال جراحة السمنة في السنوات األخيرة، مازال 
العديد من المصابين بالسمنة يبدون تخوفا من إجراء هذه 
العملية... وتأتي أهم هذه التخوفات بسبب إمكانية حصول 
بعض المضاعفات أو بسبب فشل بعض الحاالت في الحفاظ 
على وزن مثالي... فهل تكميم المعدة هي عملية آمنة؟ وكيف 

نضمن نجاحها؟   
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قـــيـــراط، اســـتـــشـــاري جـــراحـــات الــســمــنــة 

بمستشفى السام التخصصي يجيب: 
ونسبة  اهلل  بــإذن  آمنة  عملية  هــي  المعدة  تكميم  عملية 
نسبة  إن  البطن حيث  كالعديد من جراحات  عالية  نجاحها 
مضاعفاتها ال تتجاوز 1%. هناك 3 عوامل رئيسية تسهم في 

نجاح عملية تكميم المعدة:
1- اإلعداد الجيد للجراحة: 

واالستشارات  بالفحوصات  بالقيام  الطبية:  الناحية  من 
الــطــبــيــة الــــازمــــة قــبــل الــعــمــلــيــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــصــحــي 
للمريض بالسمنة وتشخيص األمراض أو المشاكل الصحية 
سبيل  على  السكري  أو  الــدم  ارتــفــاع ضغط  )مثل  المحتملة 
المثال( التي قد تعترض المريض أثناء أو بعد الجراحة مع 

وجوب السيطرة عليها.
تستوجب  المعدة  تكميم  عملية  النفسية:  الناحية  مــن 
تغيير العديد من السلوكيات الغذائية اليومية، لذلك االطاع 
على كل المتطلبات والتعليمات قبل إجراء العملية ومعرفة 
ما يجب القيام به بعد العملية وتقبلها من الناحية النفسية 
مهم جدا. تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
يجب  النهم،  أو  البوليميا  مثل  غذائية  سلوكية  اضطرابات 

عليهم زيارة أخصائي نفسي وعاجها قبل العملية.
واتباع  الدسم  األكل  االبتعاد على  الغذائية:  الناحية  من 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي عــالــي الــبــروتــيــن يــســاعــد عــلــى تقليل 

الشحوم في البطن والكبد وتقليل المضاعفات الجراحية.
من الناحية الجسمانية: الحركة وإن أمكن القيام بنشاط 
يساعد  العملية  قبل  التدخين  واالنقطاع عن  رياضي مائم 
وقــوع  احــتــمــال  مــن  والتقليل  الــدمــويــة  ــدورة  الــ تنشيط  على 

مضاعفات الجهاز التنفسي والتسريع في فترة النقاهة.
  2. الطاقم الطبي والجراحي:

ولكن  الجميع...  يعلم  كما  مهمة  وكفاءته  الجراح  خبرة 
الطاقم  بكفاءة  يقترن  لــم  إذا  كافيا  يكون  لــن  المعطى  هــذا 
الطبي المصاحب وخبرته في مجال السمنة ونخص بالذكر: 

أطباء التخدير، القلب، الباطنية، التغذية..
3. اتباع التعليمات والمتابعة الطبية:

عــمــلــيــة الــتــكــمــيــم هــــي لــيــســت كــغــيــرهــا مــــن الــعــمــلــيــات 
تعليمات  اتباع  على  كبير  جانب  في  تعتمد  وهــي  الجراحية، 
أثناء فترة  بسيطة ولكنها مهمة للحفاظ على صحة جيدة 
ــزول الــــوزن خـــال الــســنــة األولــــى، ثــم الــحــفــاظ عــلــى الـــوزن  نـ
التعليمات  تطبيق  إذن  الــزائــد.،  الـــوزن  رجــوع  وعــدم  المثالي 
الطبي  الطاقم  زيـــارة  على  المواظبة  مــع  والغذائية  الطبية 
وخصوصا أخصائيي التغذية بشكل دوري يشكل صمام األمان 

حتى ال تفقد عملية التكميم أمانها ونجاحها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16391/pdf/1-Supplime/16391.pdf?fixed9886
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://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=16391
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323514
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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

P  12

Link

P  18

Link

ــا الـــســـرطـــانـــيـــة لــهــا  الــــخــــايــ
ــى االنــــــتــــــشــــــار فـــي  ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
العقد  أو  األعـــضـــاء  أو  األنــســجــة 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة وأحــــيــــانــــا تــنــتــقــل 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة إلـــى أجـــزاء 
الجسم األخرى البعيدة عن مكان 
ــورم وتــبــدأ بــالــتــكــاثــر فيها  نــمــو الــ
وهــــذه الــحــالــة تــســمــى الــســرطــان 

المنتشر. 
ــي الــــــــحــــــــوار الـــــتـــــالـــــي مـــع  ــ ــ فـ
سنتحدث  السندي  مها  الدكتورة 
عن تطور مرض السرطان وأهمية 
الفحص الدوري وطرق الوقاية. 

*كـــــــــيـــــــــف يـــــــتـــــــطـــــــور مـــــــرض 
الـــســـرطـــان؟ ومـــا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 

لتطوره؟
- تبدأ جميع أنواع السرطان 
ــا، تــتــكــون أجــســامــنــا  فـــي الـــخـــايـ
مليون  مليون  مائة  مــن  أكثر  مــن 
خلية، يبدأ السرطان بتغيرات في 
أو مجموعة صغيرة  خلية واحدة 
ــادة، لــديــنــا الــعــدد  مــن الــخــايــا عــ
نـــوع مــن الخايا  لــكــل  الــصــحــيــح 
إشــارات  تنتج  الخايا  ألن  وذلــك 
مــرات  وعـــدد  مــقــدار  فــي  للتحكم 
انقسام الخايا. إذا كانت أي من 
أو مفقودة،  اإلشــارات معيبة  هذه 
ــي الــنــمــو  فـــقـــد تـــبـــدأ الـــخـــايـــا فــ
وتشكل  الــازم  من  أكثر  والتكاثر 

كتلة تسمى الورم.
الــســرطــان، تحدث  يــبــدأ  لكي 
الجينات  داخـــل  معينة  تــغــيــيــرات 
لــفــتــح عــنــصــر مـــســـرد لــخــلــيــة أو 

مجموعة من الخايا.
ــان يــحــدث  ــيــ فـــي بــعــض األحــ

تغيير في الجينات عندما تنقسم 
يعني  هــذا  طــفــرة(  )هـــذه  الخلية 
أو  للتلف  تــعــرض  قــد  الــجــيــن  أن 

الضياع أو النسخ مرات عديدة.
الــطــفــرات  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
عن طريق الصدفة عندما تنقسم 
أيضا  تحدث  أن  ويمكن  الخلية، 
ــل  ــاة داخــ ــيـ بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـ
الــخــلــيــة أو عـــن طـــريـــق األشـــيـــاء 
مثل  الجسم،  خــارج  مــن  القادمة 
في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دخــــان الــتــبــغ كــمــا يــمــكــن لبعض 
الناس أن يرثوا أخطاء في جينات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ مـــعـــيـــنـــة تــجــعــلــهــم أكــ

لإلصابة بالسرطان.
قـــد يــســتــغــرق األمـــــر ســنــوات 
ــتـــى تــنــقــســم الــخــلــيــة  عــــديــــدة حـ

التالفة وتنمو وتشكل ورما كبيرا 
بــمــا يــكــفــي إلحــــــداث أعــــــراض أو 

الظهور في الفحص.
ــواع الــســرطــانــات  ــ ــا أكـــثـــر أنــ مـ

شيوعا؟
الــســرطــان شيوعا  أنـــواع  أكثر 
فـــي الــعــالــم هــو ســـرطـــان الــثــدي، 
السرطانات التالية األكثر شيوعا 
وسرطان  البروستاتا  سرطان  هي 

الرئة.
أنــواع  أكثر  المنطقة  فــي  أمــا 
الــــســــرطــــان شـــيـــوعـــا هـــو ســـرطـــان 
الثدي ثم سرطان القولون ويليه 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  الرئة 
)الاهودجكينية( وسرطان الدم.

ــا أنـــــــواع الـــســـرطـــان الــتــي  ــ *مـ
للوقاية  مــبــكــر  كــشــف  لــهــا  يــوجــد 

منها؟
- يــمــكــن الــعــثــور عــلــى بعض 
أنــــواع الــســرطــان فــي وقـــت مبكر، 
قــبــل أن تـــتـــاح لــهــا فـــرصـــة الــنــمــو 
واالنــتــشــار. هــذا هــو سبب أهمية 

الفحص المنتظم للسرطان
الفحص المبكر: يعني فحص 
قبل  السرطان  بحثا عن  جسمك 
ظهور األعراض ، قد يؤدي إجراء 
إلى  بانتظام  الفحص  اخــتــبــارات 
وعنق  الــثــدي  سرطانات  اكتشاف 
في  والمستقيم  والقولون  الرحم 
المحتمل  مــن  حيث  مبكر،  وقــت 
أن يــعــمــل الـــعـــاج بــشــكــل أفــضــل. 
يـــوصـــى بــفــحــص ســـرطـــان الــرئــة 
لــبــعــض األشـــخـــاص الــمــعــرضــيــن 

لخطر اإلصابة بشكل كبير.
- سرطان الثدي عن طريق:

ــدي بـــاألشـــعـــة  ــ ــثــ ــ ــر الــ ــويــ ــصــ تــ
ــل طـــريـــقـــة  ــ ــضـ ــ ــو أفـ ــ ــيـــة هــ ــيـــنـ الـــسـ
مبكرا،  الثدي  سرطان  الكتشاف 
وقبل  أسهل  عاجه  يكون  عندها 
أن يكون كبيرا بما يكفي للشعور 

أو التسبب في األعراض.
- سرطان عنق الرحم

عنق  اخــتــبــار  يــجــد  أن  يمكن 
في  طبيعية  غــيــر  خــايــا  الـــرحـــم 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــم قـ ــ ــرحـ ــ عـــنـــق الـ
فــيــروس  اخــتــبــار  ســرطــان، يبحث 
الــــــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري عــن 
الفيروس )فيروس الورم الحليمي 
يسبب  أن  يمكن  الـــذي  الــبــشــري( 
هذه التغيرات في الخايا. يمكن 
أن تــجــد اخـــتـــبـــارات عــنــق الــرحــم 
أيضا سرطان عنق الرحم مبكرا، 
وتكون فرصة الشفاء عالية جدا.

الــــــــقــــــــولــــــــون  ســـــــــــرطـــــــــــان   -
والمستقيم

ــان الـــقـــولـــون  ــ ــرطـ ــ يـــتـــطـــور سـ
والــمــســتــقــيــم دائـــمـــا تــقــريــبــا من 
الـــســـابـــقـــة  الــــحــــمــــيــــدة  األورام 
للتسرطن )نمو غير طبيعي( في 
أن  يمكن  المستقيم.  أو  القولون 
األورام  الفحص  اخــتــبــارات  تجد 
الــحــمــيــدة الــســابــقــة لــلــتــســرطــن، 
ــا قـــبـــل أن  ــهــ ــتــ بــحــيــث يــمــكــن إزالــ
تــتــحــول إلـــى ســـرطـــان. اخــتــبــارات 
ــي اخــتــبــار  الــفــحــص الــمــتــاحــة هـ
ــبــــراز الــمــنــاعــي الــكــيــمــيــائــي أو  الــ

تنظير القولون.
- سرطان الرئة

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــــوصــــــــي 
ــان  ــرطــ األمــــريــــكــــيــــة بـــفـــحـــص ســ

التصوير  باستخدام  سنويا  الرئة 
الــمــقــطــعــي بـــجـــرعـــة مــنــخــفــضــة 
لــأشــخــاص الــمــدخــنــيــن بــصــورة 
أقلعوا  أو  اآلن  ويدخنون  شديدة، 
عاما   15 الـــ  خــال  التدخين  عــن 
الــمــاضــيــة، ويـــتـــراوح عــمــرهــم بين 

50 و80 عاما.
هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــــــرق أخـــــــرى 
ــان غــيــر  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــايــ ــوقــ ــلــ لــ

الكشف المبكر؟
ــر  ــطـ ــــل خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  يـ
ــة بــالــســرطــان عـــن طــريــق  ــابـ اإلصـ

هذه الخطوات:
1. ال تستخدم التبغ

بالعديد  الــتــدخــيــن  ربـــط  تــم 
من أنواع السرطان، بما في ذلك 
ســــرطــــان الــــرئــــة والــــفــــم والــحــلــق 
وصـــنـــدوق الـــصـــوت والــبــنــكــريــاس 
والــمــثــانــة وعــنــق الــرحــم والــكــلــى، 
حــــتــــى الــــــوجــــــود حـــــــول الــــدخــــان 
الـــســـلـــبـــي قـــــد يــــزيــــد مـــــن خــطــر 

اإلصابة بسرطان الرئة
2. تناول نظام غذائي صحي

تـــنـــاول  أن  ــم مــــن  ــرغــ الــ عـــلـــى 
األطــعــمــة الــصــحــيــة ال يــمــكــن أن 
يضمن الوقاية من السرطان، إال 
المخاطر. خذ  مــن  يقلل  قــد  أنــه 

بعين االعتبار ما يلي:
تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه 
اللحوم  مــن  الحد  والــخــضــروات، 
الكحول،  تستهلك  ال  المصنعة، 
وكـــن  صـــحـــي  وزن  ــلـــى  ــافـــظ عـ حـ
بأي  القيام  يــؤدي  نشًطا جسدًيا 
ــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي إلــى  ــدر مـ قــ
ولــكــن لتحقيق  الــصــحــة.  فــوائــد 
أقــصــى فـــائـــدة، نــســعــى جــاهــديــن 
لمدة 150 دقيقة على األقــل في 
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ
فــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  75 أو  ــتــــدل  ــعــ ــمــ الــ
ــبـــوع مـــن الــنــشــاط الــهــوائــي  األسـ

الصعب.
3- احم نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو أحد أكثر 
أنـــواع الــســرطــان شــيــوًعــا وواحـــًدا 
ــواع الــســرطــان الــتــي  ــ مـــن أكــثــر أنـ
هذه  جــرب  منها،  الــوقــايــة  يمكن 

النصائح:
ــــس مـــنـــتـــصـــف  ــمـ ــ تــــجــــنــــب شـ
ــل، غــط  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ الــــنــــهــــار، ابــــــق فـ
الشمس  واقــي  استخدم  بشرتك، 
مـــع عــامــل حــمــايــة مـــن الشمس 
عالي. ال تستخدم أسرة دباغة أو 

مصابيح شمسية.
4- التلقيح

يمكن أن تساعد الحماية من 
الفيروسية  الــعــدوى  أنــواع  بعض 
ــة مــــن الــــســــرطــــان،  ــايـ ــمـ فــــي الـــحـ
ــة  ــايــ ــرعــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــدث إلـــــــى مـ ــ ــحـ ــ تـ

الصحية حول التطعيم ضد
الـــتـــهـــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس 
 .)HPV( الورم الحليمي البشري
البشري  الحليمي  الــورم  فيروس 
ــن طــريــق  ــروس يــنــتــقــل عـ ــيـ ــو فـ هـ
ــال الــجــنــســي ويــمــكــن أن  ــصــ االتــ
ــؤدي إلـــى ســرطــان عــنــق الــرحــم  يـ
التناسلية  األعــضــاء  وســرطــانــات 
ــات  ــانــ ــرطــ األخـــــــــــرى وكــــــذلــــــك ســ
الــخــايــا الــحــرشــفــيــة فــي الـــرأس 

والعنق.
إجــــــــراء  يــــــــــؤدي  أن  ــكــــن  ــمــ يــ
فحوصات ذاتية منتظمة وإجراء 
مــثــل   – لـــلـــســـرطـــان  ــات  فــــحــــوصــ
وعنق  والــقــولــون  الجلد  ســرطــان 
الرحم والثدي – إلى زيادة فرص 
اإلصابة بالسرطان مبكًرا. وذلك 
عندما يكون العاج على األرجح 

ناجًحا.
اسأل مقدم الرعاية الصحية 
ــل جـــــــــــدول لـــفـــحـــص  ــ ــضــ ــ عـــــــن أفــ

السرطان

فعندما  المؤذية  العاطفية  العاقات  من  نوع  هو 
نسمع مصطلح التاعب النفسي نفهم منه أنه يحمل 
بالتاعب  المتلقي يتعلق  وتأثيرا سلبيا على  معاني 

وخداع اآلخرين. 
البعض  يــمــارس  إذ  نــفــســه،  يــشــرح  وهـــو مصطلح 
أفــكــار وســلــوك اآلخــريــن،  الــنــفــســي لتغيير  الــتــاعــب 
وتكمن خطورته في أنه رغبة من الممارس في تحقيق 
غرض شخصي إن صح القول على ضحيته، والنتيجة 
للواقع.  وتــصــورك  معتقداتك  في  تشك  يجعلك  انــه 
الــتــأثــيــرات  الــكــثــيــر مــن  الــنــفــســي يشمل  الــتــاعــب  إن 
شبه  بشكل  لــهــا جميًعا  نــتــعــرض  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يومي، فقد يمارسه زماء العمل فيما بينهم أو حتى 
الشريك،  أو مع  بإلحاح  أراد شيئا  إذا  أمه  طفل على 
وهو أشد األنواع قسوة. يحدث التاعب النفسي ألن 

شخصًا ما يريد السيطرة على شخص آخر.
غالبا يتم استخدام التاعب النفسي بعدة طرق، 
أن  أو  بــمــشــاعــرك  مــنــك، االســتــهــزاء  الــســخــريــة  منها 
يطلق عليك صفات معينة مثل »الحساسية«، تحريف 
ــه واســتــخــدام التهديد  رأيــ ــرار عــلــى  ــ األحـــــداث واإلصــ

واإلكراه. 
المقال بأنك أحد  قــراءة هذا  إذا كنت تشعر بعد 
ضحايا التاعب النفسي، فا تتجاهل هذا اإلحساس 
الذي  المختص  الطبيب  واستشر  المساعدة  واطلب 
ــدوره يـــســـاعـــدك فـــي تــخــطــي شــكــوكــك ومـــخـــاوفـــك،  ــ بــ
الــوقــت  مــع  وســتــتــعــلــم  بـــه،  مــــررت  مــا  وإدراك حقيقة 
السيطرة  وكيفية  وشــّكــك  قلقك  مــع  التعامل  كيفية 

على أفكارك. 
الــتــاعــب  فــي  تقنية   250( كــتــاب  تــصــفــح  وأرشــــح 
الــنــفــســي( لــمــؤلــفــتــه لــمــى الــفــيــاض تـــحـــذر فــيــه من 
تقنيات -كما أسمتها- أو طرق التاعب النفسي لكي 
ولحماية  حولنا  يــدور  لما  ومفاهيمنا  إدراكــنــا  نوسع 

أنفسنا من المتاعبين. 

التالعب النفسي
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مستشفى الشرق األوسط يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع بنك البركة اإلسالمي

الشراكات  في  المستمر  البنك  دور  مع  تماشًيا 
المجتمعية نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية 
وقع  عمائه.  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة 
مع  تــعــاون  اتفاقية  مــؤخــًرا  اإلســامــي  البركة  بنك 
مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية، لتسهيل 
في  الــراغــبــيــن  البنك  لعماء  الطبية  الــمــدفــوعــات 
بمستشفى  الــمــتــاحــة  الـــخـــدمـــات  مـــن  االســـتـــفـــادة 
ــــط الــطــبــيــة والـــتـــي تتضمن  ومـــراكـــز الـــشـــرق األوسـ
العاجات  أنــواع  لمختلف  منخفضة  ربــح  معدالت 
والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مــن خـــال بــرنــامــج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
ــلــــوي، رئــيــس  ــدة فـــاطـــمـــة الــــعــ ــيـ ــسـ ــت الـ ــرحــ وصــ
الخدمات المصرفية لأفراد ببنك البركة اإلسامي 
الخدمات  إجـــارة  تمويل  اتفاقية  توقيع  »إن  قائلة: 

والــمــراكــز  األوســــط  الــشــرق  مستشفى  مــع  الطبية 
الطبية هو استمرار للجهود المتفانية التي نبذلها 
الكرام  عمائنا  لتزويد  اإلسامي  البركة  بنك  في 
بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة ومصممة 
خصيًصا لتمويل تكلفة الخدمات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول عليها من أفضل المرافق الطبية 
فـــي الــمــمــلــكــة«. وأضـــــاف الــســيــد جــيــبــان كــيــوريــان، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــســتــشــفــى الـــشـــرق األوســــط 
التمويل  اتفاقية  »تتماشى  قائا:  الطبية  والمراكز 
الــطــبــي مـــع بــنــك الــبــركــة اإلســـامـــي مـــع جــهــودنــا 
لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور مستشفى الشرق 
أحـــد مقدمي  الــطــبــيــة بصفته  والــمــراكــز  األوســــط 

الرعاية الصحية الرئيسيين في البحرين«.
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الدكتورة مها السندي لـ»الخليج الطبي«: 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا الثدي ثم القولون ويليه الرئة في دول الخليج 

الدكتور أحمد قيراط يجيب: 

كيف تنجح عملية تكميم المعدة؟
320 عملية تمت بنجاح خالل عام 2022 بين البحرين والسعودية 

عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية تساعد بطريقة 
انتشارا  األكثر  وهــي حاليا  السمنة،  مــرض  عــاج  على  فعالة 
منذ  دأبــت  التي  البحرين  بمملكة  الحال  هو  كما  العالم  في 
التطور  ورغــم  السمنة.  مــرض  مكافحة  على  طويلة  ســنــوات 
الكبير في مجال جراحة السمنة في السنوات األخيرة، مازال 
العديد من المصابين بالسمنة يبدون تخوفا من إجراء هذه 
العملية... وتأتي أهم هذه التخوفات بسبب إمكانية حصول 
بعض المضاعفات أو بسبب فشل بعض الحاالت في الحفاظ 
على وزن مثالي... فهل تكميم المعدة هي عملية آمنة؟ وكيف 

نضمن نجاحها؟   
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قـــيـــراط، اســـتـــشـــاري جـــراحـــات الــســمــنــة 

بمستشفى السام التخصصي يجيب: 
ونسبة  اهلل  بــإذن  آمنة  عملية  هــي  المعدة  تكميم  عملية 
نسبة  إن  البطن حيث  كالعديد من جراحات  عالية  نجاحها 
مضاعفاتها ال تتجاوز 1%. هناك 3 عوامل رئيسية تسهم في 

نجاح عملية تكميم المعدة:
1- اإلعداد الجيد للجراحة: 

واالستشارات  بالفحوصات  بالقيام  الطبية:  الناحية  من 
الــطــبــيــة الــــازمــــة قــبــل الــعــمــلــيــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــصــحــي 
للمريض بالسمنة وتشخيص األمراض أو المشاكل الصحية 
سبيل  على  السكري  أو  الــدم  ارتــفــاع ضغط  )مثل  المحتملة 
المثال( التي قد تعترض المريض أثناء أو بعد الجراحة مع 

وجوب السيطرة عليها.
تستوجب  المعدة  تكميم  عملية  النفسية:  الناحية  مــن 
تغيير العديد من السلوكيات الغذائية اليومية، لذلك االطاع 
على كل المتطلبات والتعليمات قبل إجراء العملية ومعرفة 
ما يجب القيام به بعد العملية وتقبلها من الناحية النفسية 
مهم جدا. تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
يجب  النهم،  أو  البوليميا  مثل  غذائية  سلوكية  اضطرابات 

عليهم زيارة أخصائي نفسي وعاجها قبل العملية.
واتباع  الدسم  األكل  االبتعاد على  الغذائية:  الناحية  من 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي عــالــي الــبــروتــيــن يــســاعــد عــلــى تقليل 

الشحوم في البطن والكبد وتقليل المضاعفات الجراحية.
من الناحية الجسمانية: الحركة وإن أمكن القيام بنشاط 
يساعد  العملية  قبل  التدخين  واالنقطاع عن  رياضي مائم 
وقــوع  احــتــمــال  مــن  والتقليل  الــدمــويــة  ــدورة  الــ تنشيط  على 

مضاعفات الجهاز التنفسي والتسريع في فترة النقاهة.
  2. الطاقم الطبي والجراحي:

ولكن  الجميع...  يعلم  كما  مهمة  وكفاءته  الجراح  خبرة 
الطاقم  بكفاءة  يقترن  لــم  إذا  كافيا  يكون  لــن  المعطى  هــذا 
الطبي المصاحب وخبرته في مجال السمنة ونخص بالذكر: 

أطباء التخدير، القلب، الباطنية، التغذية..
3. اتباع التعليمات والمتابعة الطبية:

عــمــلــيــة الــتــكــمــيــم هــــي لــيــســت كــغــيــرهــا مــــن الــعــمــلــيــات 
تعليمات  اتباع  على  كبير  جانب  في  تعتمد  وهــي  الجراحية، 
أثناء فترة  بسيطة ولكنها مهمة للحفاظ على صحة جيدة 
ــزول الــــوزن خـــال الــســنــة األولــــى، ثــم الــحــفــاظ عــلــى الـــوزن  نـ
التعليمات  تطبيق  إذن  الــزائــد.،  الـــوزن  رجــوع  وعــدم  المثالي 
الطبي  الطاقم  زيـــارة  على  المواظبة  مــع  والغذائية  الطبية 
وخصوصا أخصائيي التغذية بشكل دوري يشكل صمام األمان 

حتى ال تفقد عملية التكميم أمانها ونجاحها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16391/pdf/1-Supplime/16391.pdf?fixed9886
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/1323521
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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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املباين انهارت على �شاكنيها وناجون م�شدومون: »كاأنها نهاية العامل«

زلزال تركيا و�شوريا املدمر.. اآالف ال�شحايا واملاآ�شي الدامية

تتواىل �سور املاأ�ساة القادمة من تركيا و�سوريا، بعد الزلزال املدمر، بينما 

الأنقا�ض،  حتت  عالقني  ناجني  عن  البحث  لأجل  الزمن  الإنقاذ  فرق  ت�سابق 

واأ�سيب  ا  �سخ�سً  960 من  اأكرث  مقتل  اىل  الأولية  احل�سيلة  ت�سري  حني  يف 

2400 اآخرين على الأقل يف اأنحاء �سوريا. واأعلنت احلكومة الرتكية ارتفاع 

عدد ال�سحايا جراء الزلزال يف البالد اإىل 1651 قتيالً و11119 م�ساًبا.

و�سط  دامية،  ماآ�سي  و�سوريا،  تركيا  من  القادمة  ال�سور  واأظهرت 

بعد  القادمة  والأيام  ال�ساعات  ال�سحايا، خالل  ح�سيلة  تتفاقم  باأن  توقعات 

ملعدات  واحلاجة  كبرية  »�سعوبات  و�سط  �ساكنيها  على  املباين  انهارت  اأن 

لالإنقاذ«. ثقيلة 

حمافظة  يف  املحلية  ال�سحافية  عاما(   23( �سلمان  ميلي�سا  وقالت 

اللذين �سربا جنوب  القويني  الزلزالني  فيها مركز  يقع  التي  كهرمان مرع�ض 

العامل«. اأنها كانت نهاية  �سرق تركيا، »اعتقدنا 

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 

ت�سهده  الذي  الأ�سواأ  وكان  ال�ستاء  برد  ويف  النهار  �سوء  طلوع  قبل  اأم�ض 

تركيا هذا القرن. وتاله زلزال اآخر كبري عند الظهرية بقوة 7.7 درجة.

اإن ما حدث كارثة تاريخية  اأردوغان،  وقال الرئي�ض الرتكي رجب طيب 

واأ�سواأ زلزال ي�سرب تركيا منذ عام 1939، لكنه قال اإن ال�سلطات تبذل كل 

ما يف و�سعها.

مفجوع  اأب  يح�سن  تركيا،  مع  احلدودية  ال�سورية  جندير�ض  بلدة  يف 

وينوح  جبينه  على  يقّبله  اهلل«.  يا  اهلل،  »يا  ي�سرخ  بينما  املتوفى  ر�سيعه 

�سحايا  من  طفله  اأن  م�سّدق  غري  حبيبي«،  يا  ُقم  ابني،  يا  »قم  قائالً  فوقه 

الزلزال املدمر الذي �سرب �سوريا.

يعانق  نف�سه:  امل�سهد  يتكّرر  ذاتها،  البلدة  يف  بالكامل  مدمر  مبنى  اأمام 

ُقتل والده ووالدته وثالثة من  الذي  اأحمد )�سبع �سنوات(  ابن �سقيقه  �سامر 

هلل  »احلمد  مكرراً  نف�سه  ينقطع  بحرارة،  يبكي  منزلهم.  انهيار  جراء  اأ�سقائه 

على كل �سيء«. ثم ي�سري كاأنه فقد تركيزه حتت وطاأة ال�سدمة.

عدة  �سورية  حمافظات  يف  وم�سعفون  �سكان  ينهمك  الإثنني،  فجر  ومنذ 

بالبحث عن ناجني حتت اأنقا�ض مبان �سقطت على وقع الزلزال املدمر الذي 

�سرب البالد، فيما مل تتوقف الأمطار لتعقد مهمتهم ال�سعبة يف ظل اإمكانات 

حمدودة.

وهم  الدموع  يذرفون  تركيا  ناجون يف  اأنا�ض  املوؤثرة،  ال�سور  بني  ومن 

من  روؤو�ض  على  انهارت  اأن  بعد  ا  اأنقا�سً �سارت  التي  بيوتهم  اإىل  ينظرون 

ياأتي من ينت�سلهم. اأن  انتظار  اأو حا�سرتهم يف  ي�سكنونها، 

قدم التعازي للرئي�شني ال�شوري والرتكي يف �شحايا الزلزال

امللك يوجه بتقدمي م�شاعدات عاجلة للمت�شررين

جاللة امللك

 جمل�س الوزراء: تطوير اآلية 

تقدمي م�شاريع القوانني احلكومية

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأجرى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

مع  اأم�ض  م�ساء  هاتفياً  ات�سالً  املعظم، 

اجلمهورية  رئي�ض  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ض 

قدم جاللته من خالله خال�ض  ال�سورية، 

الذي  الزلزال  جراء  واملوا�ساة  التعازي 

�سرب عدداً من املحافظات ال�سورية.

وبعث جاللته برقية تعزية وموا�ساة 

اإردوغان  طيب  رجب  الرئي�ض  اإىل  اإىل  

رئي�ض تركيا، وذلك يف �سحايا الزلزال.

توجيهاته  البالد  عاهل  واأ�سدر 

ال�سامية بتقدمي م�ساعدات اإن�سانية اإغاثية 

وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  اإىل  عاجلة 

املت�سررة من الزلزال.

ال اإ�شابات بني البحرينيني املتواجدين يف �شوريا وتركيا

مواطنون لـ»            «: حلظات رعب وهرعنا لل�شوارع

متام اأبو�سايف و�سارة جنيب:

اأو  اإ�سابات  اأي  اأنه ل يوجد  اأكدت م�سادر دبلوما�سية لـ»الأيام« 

�سحايا بني  البحرينيني املتواجدين يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

وتركيا، وذلك اإثر الزلزل املدّمر الذي �سرب الدولتني اأم�ض.

عن  لالأيام  دم�سق  يف  متواجدون  مواطنون  روى  جانبهم،  من 

باأنهم  اأّكدوا  حيث  اأم�ض،  عا�سوها  التي  والرعب  اخلوف  حلظات 

�سعروا بالهزات الأر�سية الناجمة عن الزلزال، وا�سطروا اإىل مغادرة 

مباين �سكنهم والبقاء يف اخلارج ل�ساعات.

كما اأفادوا باأنهم �سعروا بالهزة الأر�سية عند الظهرية وا�سطروا 

ب�سكل  حياتهم  ملمار�سة  عادوا  اأنهم  اإّل  ال�سكن،  من  للخروج  جمدًدا 

طبيعي، اإل اأنه �سادت حالة من احلزن اإثر الأخبار التي وردت ب�ساأن 

ال�سحايا والإ�سابات.

يف  متواجدون  بحرينيون  �سّياح  قال  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

اأي مظاهر خوف  اإن الأو�ساع طبيعية جًدا ولي�ست هناك  اإ�سطنبول 

يف ال�سوارع، كما اأن ال�سّياح متواجدون بكرثة يف �سارع تق�سيم، وذلك 

بالرغم من النخفا�ض ال�سديد يف درجات احلرارة، وت�ساقط الثلوج 

ب�سكل متقّطع.

يف اجتماع م�شرتٍك غًدا برئا�شة حممد بن عبدالـله

احلكومة تطلع النواب على م�شتجدات ال�شمان ال�شحي

م�سطفى ال�ساخوري:

غد  يوم  النواب  جمل�ض  ي�ستعد 

من  نيابي   - حكومي  اجتماع  لحت�سان 

قانون  تطبيق  م�ستجدات  بحث  اأجل 

ابتداًء  تطبيقه  واملزمع  ال�سحي  ال�سمان 

من الن�سف الثاين من العام اجلاري. ومن 

املتوقع اأن يكون الوفد احلكومي برئا�سة 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة.

وزير الرتبية يعتمد الئحة االن�شباط الطالبي اجلديدة

اإ�ـــشـــقـــاط الــفــ�ــشــل الــنــهــائــي مـــن الــدرا�ــشــة

اعتمد وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

الن�سباط  لئحة  جمعة  مبارك  بن  حممد 

الطالبي اجلديدة جلميع املراحل الدرا�سية 

يف املدار�ض احلكومية.

معاجلة  اجلديدة  الالئحة  واأ�سقطت 

احلرمان  اأو  الدرا�سة  من  النهائي  الف�سل 

املوؤقت  بالتعليق  وا�ستبدلتها  التعليم  من 

للم�ساركة يف الأن�سطة اأو الفعاليات.
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�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى 

تعزيز  توا�سل  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء 

وفق  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جــودة 

يف  ي�سهم  مبا  وامل�ستقبل  احلا�سر  متطلبات 

ملك  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  رفد 

امل�سلحة. للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد 

اأم�ض،  �سموه  تف�سل  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 

الطبية  اخلدمات  عيادات  مبنى  بافتتاح 

دفاع  لقوة  الع�سكري  بامل�ست�سفى  امللكية 

البحرين.

افتتح مبنى عيادات اخلدمات الطبية بامل�شت�شفى الع�شكري.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز خدمات املواطنني وفق متطلبات احلا�شر وامل�شتقبل
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 رئي�س »الكهرباء«:

جناح اإطالق النظام 

اجلديد واملطور 

خلدمات امل�شرتكني

عمار كاكا: �شعيد جًدا 

بالتحاقي بجامعة 

العلوم التطبيقية 

ملوا�شلة العمل على 

الطريق النجاح والتميز

24 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
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املباين انهارت على �شاكنيها وناجون م�شدومون: »كاأنها نهاية العامل«

زلزال تركيا و�شوريا املدمر.. اآالف ال�شحايا واملاآ�شي الدامية

تتواىل �سور املاأ�ساة القادمة من تركيا و�سوريا، بعد الزلزال املدمر، بينما 

الأنقا�ض،  حتت  عالقني  ناجني  عن  البحث  لأجل  الزمن  الإنقاذ  فرق  ت�سابق 

واأ�سيب  ا  �سخ�سً  960 من  اأكرث  مقتل  اىل  الأولية  احل�سيلة  ت�سري  حني  يف 

2400 اآخرين على الأقل يف اأنحاء �سوريا. واأعلنت احلكومة الرتكية ارتفاع 

عدد ال�سحايا جراء الزلزال يف البالد اإىل 1651 قتيالً و11119 م�ساًبا.

و�سط  دامية،  ماآ�سي  و�سوريا،  تركيا  من  القادمة  ال�سور  واأظهرت 

بعد  القادمة  والأيام  ال�ساعات  ال�سحايا، خالل  ح�سيلة  تتفاقم  باأن  توقعات 

ملعدات  واحلاجة  كبرية  »�سعوبات  و�سط  �ساكنيها  على  املباين  انهارت  اأن 

لالإنقاذ«. ثقيلة 

حمافظة  يف  املحلية  ال�سحافية  عاما(   23( �سلمان  ميلي�سا  وقالت 

اللذين �سربا جنوب  القويني  الزلزالني  فيها مركز  يقع  التي  كهرمان مرع�ض 

العامل«. اأنها كانت نهاية  �سرق تركيا، »اعتقدنا 

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 

ت�سهده  الذي  الأ�سواأ  وكان  ال�ستاء  برد  ويف  النهار  �سوء  طلوع  قبل  اأم�ض 

تركيا هذا القرن. وتاله زلزال اآخر كبري عند الظهرية بقوة 7.7 درجة.

اإن ما حدث كارثة تاريخية  اأردوغان،  وقال الرئي�ض الرتكي رجب طيب 

واأ�سواأ زلزال ي�سرب تركيا منذ عام 1939، لكنه قال اإن ال�سلطات تبذل كل 

ما يف و�سعها.

مفجوع  اأب  يح�سن  تركيا،  مع  احلدودية  ال�سورية  جندير�ض  بلدة  يف 

وينوح  جبينه  على  يقّبله  اهلل«.  يا  اهلل،  »يا  ي�سرخ  بينما  املتوفى  ر�سيعه 

�سحايا  من  طفله  اأن  م�سّدق  غري  حبيبي«،  يا  ُقم  ابني،  يا  »قم  قائالً  فوقه 

الزلزال املدمر الذي �سرب �سوريا.

يعانق  نف�سه:  امل�سهد  يتكّرر  ذاتها،  البلدة  يف  بالكامل  مدمر  مبنى  اأمام 

ُقتل والده ووالدته وثالثة من  الذي  اأحمد )�سبع �سنوات(  ابن �سقيقه  �سامر 

هلل  »احلمد  مكرراً  نف�سه  ينقطع  بحرارة،  يبكي  منزلهم.  انهيار  جراء  اأ�سقائه 

على كل �سيء«. ثم ي�سري كاأنه فقد تركيزه حتت وطاأة ال�سدمة.

عدة  �سورية  حمافظات  يف  وم�سعفون  �سكان  ينهمك  الإثنني،  فجر  ومنذ 

بالبحث عن ناجني حتت اأنقا�ض مبان �سقطت على وقع الزلزال املدمر الذي 

�سرب البالد، فيما مل تتوقف الأمطار لتعقد مهمتهم ال�سعبة يف ظل اإمكانات 

حمدودة.

وهم  الدموع  يذرفون  تركيا  ناجون يف  اأنا�ض  املوؤثرة،  ال�سور  بني  ومن 

من  روؤو�ض  على  انهارت  اأن  بعد  ا  اأنقا�سً �سارت  التي  بيوتهم  اإىل  ينظرون 

ياأتي من ينت�سلهم. اأن  انتظار  اأو حا�سرتهم يف  ي�سكنونها، 

قدم التعازي للرئي�شني ال�شوري والرتكي يف �شحايا الزلزال

امللك يوجه بتقدمي م�شاعدات عاجلة للمت�شررين

جاللة امللك

 جمل�س الوزراء: تطوير اآلية 

تقدمي م�شاريع القوانني احلكومية

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأجرى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

مع  اأم�ض  م�ساء  هاتفياً  ات�سالً  املعظم، 

اجلمهورية  رئي�ض  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ض 

قدم جاللته من خالله خال�ض  ال�سورية، 

الذي  الزلزال  جراء  واملوا�ساة  التعازي 

�سرب عدداً من املحافظات ال�سورية.

وبعث جاللته برقية تعزية وموا�ساة 

اإردوغان  طيب  رجب  الرئي�ض  اإىل  اإىل  

رئي�ض تركيا، وذلك يف �سحايا الزلزال.

توجيهاته  البالد  عاهل  واأ�سدر 

ال�سامية بتقدمي م�ساعدات اإن�سانية اإغاثية 

وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  اإىل  عاجلة 

املت�سررة من الزلزال.

ال اإ�شابات بني البحرينيني املتواجدين يف �شوريا وتركيا

مواطنون لـ»            «: حلظات رعب وهرعنا لل�شوارع

متام اأبو�سايف و�سارة جنيب:

اأو  اإ�سابات  اأي  اأنه ل يوجد  اأكدت م�سادر دبلوما�سية لـ»الأيام« 

�سحايا بني  البحرينيني املتواجدين يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

وتركيا، وذلك اإثر الزلزل املدّمر الذي �سرب الدولتني اأم�ض.

عن  لالأيام  دم�سق  يف  متواجدون  مواطنون  روى  جانبهم،  من 

باأنهم  اأّكدوا  حيث  اأم�ض،  عا�سوها  التي  والرعب  اخلوف  حلظات 

�سعروا بالهزات الأر�سية الناجمة عن الزلزال، وا�سطروا اإىل مغادرة 

مباين �سكنهم والبقاء يف اخلارج ل�ساعات.

كما اأفادوا باأنهم �سعروا بالهزة الأر�سية عند الظهرية وا�سطروا 

ب�سكل  حياتهم  ملمار�سة  عادوا  اأنهم  اإّل  ال�سكن،  من  للخروج  جمدًدا 

طبيعي، اإل اأنه �سادت حالة من احلزن اإثر الأخبار التي وردت ب�ساأن 

ال�سحايا والإ�سابات.

يف  متواجدون  بحرينيون  �سّياح  قال  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

اأي مظاهر خوف  اإن الأو�ساع طبيعية جًدا ولي�ست هناك  اإ�سطنبول 

يف ال�سوارع، كما اأن ال�سّياح متواجدون بكرثة يف �سارع تق�سيم، وذلك 

بالرغم من النخفا�ض ال�سديد يف درجات احلرارة، وت�ساقط الثلوج 

ب�سكل متقّطع.

يف اجتماع م�شرتٍك غًدا برئا�شة حممد بن عبدالـله

احلكومة تطلع النواب على م�شتجدات ال�شمان ال�شحي

م�سطفى ال�ساخوري:

غد  يوم  النواب  جمل�ض  ي�ستعد 

من  نيابي   - حكومي  اجتماع  لحت�سان 

قانون  تطبيق  م�ستجدات  بحث  اأجل 

ابتداًء  تطبيقه  واملزمع  ال�سحي  ال�سمان 

من الن�سف الثاين من العام اجلاري. ومن 

املتوقع اأن يكون الوفد احلكومي برئا�سة 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة.

وزير الرتبية يعتمد الئحة االن�شباط الطالبي اجلديدة

اإ�ـــشـــقـــاط الــفــ�ــشــل الــنــهــائــي مـــن الــدرا�ــشــة

اعتمد وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

الن�سباط  لئحة  جمعة  مبارك  بن  حممد 

الطالبي اجلديدة جلميع املراحل الدرا�سية 

يف املدار�ض احلكومية.

معاجلة  اجلديدة  الالئحة  واأ�سقطت 

احلرمان  اأو  الدرا�سة  من  النهائي  الف�سل 

املوؤقت  بالتعليق  وا�ستبدلتها  التعليم  من 

للم�ساركة يف الأن�سطة اأو الفعاليات.

 دمار وا�سع اأحدثه الزلزال يف مدينة اإدلب ال�سورية اإنقاذ طفلة من بني اأنقا�ض املباين املنهارة يف حلب ال�سورية اإنقاذ رجل يف مدينة اأظنة الرتكية 
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�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى 

تعزيز  توا�سل  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء 

وفق  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جــودة 

يف  ي�سهم  مبا  وامل�ستقبل  احلا�سر  متطلبات 

ملك  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  رفد 

امل�سلحة. للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد 

اأم�ض،  �سموه  تف�سل  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 

الطبية  اخلدمات  عيادات  مبنى  بافتتاح 

دفاع  لقوة  الع�سكري  بامل�ست�سفى  امللكية 

البحرين.

افتتح مبنى عيادات اخلدمات الطبية بامل�شت�شفى الع�شكري.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز خدمات املواطنني وفق متطلبات احلا�شر وامل�شتقبل
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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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ل بافتتاح مبنى عيادات اخلدمات الطبية امللكية بامل�ست�سفى الع�سكري لقوة دفاع البحرين.. ويل العهد رئي�س الوزراء: �سموه يتف�سّ

تعزيز جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني وفق متطلبات احلا�سر وامل�ستقبل

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

تعزيز  توا�سل  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

احلا�سر  متطلبات  وفق  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جودة 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  رفد  يف  ي�سهم  مبا  وامل�ستقبل 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

على  العمل  موا�سلة  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�سحي  القطاع  يف  واجلودة  الكفاءة  مب�ستويات  الدفع 

اآفاٍق اأكرث متيًزا مبا يكفل ا�ستدامة اخلدمات ال�سحية،  نحو 

احلكومي  القطاعني  بني  ال�سراكة  اأوجه  تعزيز  خالل  من 

املن�سودة. التطلعات  واخلا�س مبا ي�سب يف حتقيق 

مبنى  بافتتاح  اأم�س،  �سموه  ل  تف�سّ لدى  ذلك  جاء 

عيادات اخلدمات الطبية امللكية بامل�ست�سفى الع�سكري لقوة 

دفاع البحرين، يرافقه �سمو الرائد بحري ال�سيخ عي�سى بن 

�سموه  ا�ستقبال  يف  كان  حيث  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

لدى و�سوله امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن عبداهلل بن 

ذياب  الركن  والفريق  الدفاع،  �سوؤون  وزير  النعيمي  ح�سن 

بروف�سور  واللواء  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �سقر  بن 

الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ 

من  وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب  من  عدٍد  بح�سور  امللكية، 

كبار امل�سوؤولني، وعدٍد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأعرب 

اعتزازه  عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

تطوٍر  من  قطاعاتها  بكل  البحرين  دفاع  قوة  ت�سهده  مبا 

م�ستمر منذ تاأ�سي�سها للقيام بواجبها من خالل �سون مقدرات 

واأمان مواطنيه، وحماية  الوطن وحفظ �سيادته وا�ستقراره، 

منجزاته وم�سريته احل�سارية، منوًها بدور اخلدمات الطبية 

تقدمه  وما  باململكة،  ال�سحي  القطاع  منظومة  �سمن  امللكية 

من م�ستوى عاٍل من اخلدمات ال�سحية والعالجية لأبناء هذا 

الوقت ذاته بجهود جميع  العقود، م�سيًدا يف  الوطن على مر 

القائمني على اخلدمات الطبية امللكية ومنت�سبيها من الكوادر 

م�سرية  رفد  يف  بعطائهم  ي�سهمون  الذين  والإدارية  الطبية 

جودة  تعزيز  اأجل  من  ال�سحي  القطاع  يف  والتنمية  التطور 

خدماته.

الأعلى  القائد  نائب  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ل  تف�سّ وقد 

ال�ستار عن  باإزاحة  الوزراء  رئي�س جمل�س  امل�سلحة  للقوات 

الطبية  اخلدمات  عيادات  بافتتاح  اإيذاًنا  التذكارية  اللوحة 

قائد  قبل  من  تذكارية  هدية  ل�سموه  ُقّدمت  كما  امللكية، 

املنا�سبة. بهذه  امللكية  الطبية  اخلدمات 

اّطلع  املبنى،  يف  تفقدية  بجولة  اهلل  حفظه  �سموه  وقام 

والوحدات  ال�ست�سارية  العيادات  بع�س  على  خاللها 

جتهيزات  من  عليه  حتتوي  وما  والأق�سام،  امل�ساندة 

الت�سخي�س  جمال  يف  متطورة  وتقنيات  حديثة  واإمكانات 

مبجموعة  �سموه  التقى  كما  املتقدم.  الطبي  والعالج 

وامل�سرفني  الطبية  والكوادر  ال�ست�ساريني،  الأطباء  من 

امل�ساركني يف  من  وعدٍد  البحرين،  دفاع  قوة  التنفيذيني يف 

امل�سروع. تنفيذ 

خالد  ال�سيخ  بروف�سور  اللواء  اأعرب  جانبه،  من 

كلمة  يف  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  علي  بن 

نائب  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  األقاها 

على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

تزامًنا مع  ياأتي  الطبي، والذي  ال�سرح  بافتتاح هذا  تف�سله 

البحرين.  دفاع  قوة  لتاأ�سي�س  واخلم�سني  اخلام�سة  الذكرى 

امللكية خالل  الطبية  اإجنازات اخلدمات  اإيجاًزا عن  كما قدم 

العتمادات  من  العديد  على  وح�سولها  املا�سية  ال�سنوات 

ت�سييده  مت  الذي  امل�سروع  ا  م�ستعر�سً املرموقة،  الدولية 

الأجهزة،  وباأحدث  الدولية  واملعايري  امل�ستويات  اأعلى  على 

يف  ي�سهم  مبا  والإدارية  الطبية  اخلربات  باأف�سل  وُزّود 

جميع  �ساكًرا  والعالجية،  ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

من �ساهم يف حتقيق هذا الإجناز بروح الفريق الواحد.

الطبية  اخلدمات  عيادات  مبنى  اأن  بالذكر  اجلدير 

مرت   51000 من  اأكرث  تبلغ  م�ساحة  على  ميتد  امللكية 

مربع، وي�ستمل على 6 طوابق ت�سم 14 عيادة ا�ست�سارية، 

لتقنية  بنون  ومركز  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  وعيادات 

غرفة  و265  الوراثية،  واملختربات  الإجناب  م�ساعدة 

ا�ست�سارة، و3 �سيدليات، و8 غرف ل�سحب الدم، اإىل جانب 

عدد من الغرف لالأ�سعة.

م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��دف��ع مب�����س��ت��وي��ات ال��ك��ف��اءة واجل����ودة يف ال��ق��ط��اع ال�سحي
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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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اأ�شاد بتعزيز جهود تطوير اخلدمات الطبية يف البحرين وجتهيزها باأحدث التقنيات

جمل�س الوزراء يبحث م�شاريع حت�شني احلركة املرورية وتطوير �شارع الفاحت

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

العتيادي  الجتماع  الوزراء،  جمل�س 

عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي 

الق�سيبية. بق�سر  اليوم، 

جمل�س  اأكد  الجتماع،  بداية  ويف 

امل�ساريع  اإليه  و�سلت  ما  على  الوزراء 

من  البحرين  دفاع  بقوة  التطويرية 

م�سارات  خمتلف  يف  متطورة  م�ستويات 

قطاعاتها؛ مما جعلها منوذجا  بكافة  عملها 

متكامال يف التطوير والتحديث واجلاهزية، 

ودور  اأهمية  على  ال�سدد  هذا  يف  موؤكًدا 

امللكية  الطبية  اخلدمات  عيادات  مبنى 

بامل�ست�سفى الع�سكري لقوة دفاع البحرين، 

الطبية  اخلدمات  تطوير  جهود  تعزيز  يف 

خالل  من  البحرين  مملكة  يف  والعالجية 

واإمكانيات  جتهيزات  من  عليه  حتتوي  ما 

متطورة. وتقنيات  حديثة 

�سادق  عن  املجل�س  اأعرب  ذلك  بعد 

للجمهورية  موا�ساته  وخال�س  تعازيه 

واجلمهورية  ال�سقيقة  ال�سورية  العربية 

الرتكية ال�سقيقة يف �سحايا الزلزال املدمر، 

ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل، موؤكًدا 

املجل�س ت�سامن مملكة البحرين مع �سوريا 

وتركيا يف جتاوز هذه الكارثة الطبيعية.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

التاليتني: املذكرتني  املوافقة على  اأولً: 

ب�ساأن  التن�سيقية  اللجنة  مذكرة   .1

م�ساريع  واإعداد  تقدمي  اآلية  تطوير  مقرتح 

احلكومية. القوانني 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

م�سروعات  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

على  بناًء  اإعدادها  مت  التي  القوانني 

جمل�سي  من  املقدمة  بقوانني  القرتاحات 

لدى  لزالت  والتي  وال�سورى،  النواب 

بعد  الوطني  واملجل�س  النواب  جمل�س 

الف�سل  من  الرابع  النعقاد  دور  انتهاء 

اخلام�س. الت�سريعي 

يف  العمل  �سري  املجل�س  ا�ستعر�س  ثم 

�سمن  الفاحت  �سارع  تطوير  م�سروع  تنفيذ 

باململكة  املرورية  احلركة  م�ساريع حت�سني 

ا�ستعر�س  كما  فيه،  الإجناز  ون�سب 

الوزارات  اتخذتها  التي  ال�ستعدادات 

مبنا�سبة  لالحتفال  احلكومية  والأجهزة 

الذكرى 22 مليثاق العمل الوطني.

خالل  من  علما  املجل�س  اأخذ  ذلك  بعد 

ب�ساأن  من  املرفوعة  الوزارية  التقارير 

وزيارات  للوزراء  اخلارجية  امل�ساركات 

اإىل  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  وزراء 

 ،2023 فرباير  يف  البحرين  مملكة 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  زيارة  ونتائج 

املقيمني  واملغاربة  الأفريقي  والتعاون 

اإىل  ال�سقيقة  املغربية  باململكة  باخلارج 

اخلارجية  وزير  وزيارة  البحرين،  مملكة 

واملجر  ال�سقيقة  ال�سودان  جمهورية  اإىل 

اململكة  اإىل  والبيئة  النفط  وزير  وزيارة 

ونتائج  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

معر�س  يف  ال�سحة  وزيرة  م�ساركة 

 ،2023 لعام  العربية  ال�سحة  وموؤمتر 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  وزيارة 

والأوقاف اإىل وزارة العدل بدولة الإمارات 

دبي  وحماكم  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

والتخطيط  الإ�سكان  وزيرة  وزيارة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  العمراين 

البلدية  ال�سوؤون  وزير  ولقاء  ال�سقيقة 

وح�سور  ال�سعودي  والإ�سكان  والقروية 

»فر�س«  البلدي  ال�ستثمار  ملتقى  اأعمال 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وزيارة 

ال�سيخ  برنامج  على  والطالع  ال�سقيقة 

الرتبية  وزير  وزيارة  لالإ�سكان،  زايد 

العربية  الإمارات  دولة  اإىل  والتعليم 

املتحدة.

ال�شالح: البنية التحتية للقطاع

ال�شحي اأمنوذًجا متطوًرا يف اخلدمات الطبية

موؤكًدا اأن تطوير اخلدمات ال�شحية ُيعد اأولوية دائمة يف البحرين

امل�شلم: عيادات اخلدمات الطبية امللكية نقلة نوعية

علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بن �سالح ال�سالح بالهتمام الذي يوليه 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه 

ال�سحية  اخلدمات  بتوفري  ورعاه،  اهلل 

املوؤ�س�سات  وتزويد  واملقيمني،  للمواطنني 

الأجهزة  باأحدث  اململكة  يف  ال�سحية 

والإمكانات مبا حقق نقلة نوعية للمملكة 

على م�ستوى الرعاية ال�سحية، وحقق لها 

مكانة بارزة على م�ستوى املنطقة يف تقدمي 

اأحدث الأ�ساليب العالجية.

افتتاح  حفل  ح�سوره  لدى  واأعرب 

عيادات اخلدمات الطبية امللكية، الذي اأقيم 

برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

جمل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

الفخر  عظيم  عن  اهلل،  حفظه  الوزراء 

تبذلها احلكومة  التي  باجلهود  والعتزاز 

و�سالمة  �سحة  على  للمحافظة  املوقرة 

اإقامة  اأن  مبيًنا  واملقيمني،  املواطنني 

املزيد من امل�ست�سفيات واملراكز العالجية 

والعيادات الطبية ومدها بالكوادر عالية 

اإيجابًيا  موؤ�سًرا  يعد  واخلربة،  الكفاءة 

لهتمام اململكة بالإن�سان باعتباره الرثوة 

احلقيقية للوطن.

واأثنى على الدور الكبري الذي ا�سطلع 

به �ساحب املعايل امل�سري خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

لإقامة هذا ال�سرح الطبي املتقدم، مفيًدا باأن 

افتتاح عيادات اخلدمات الطبية امللكية، يف 

باأحدث  وجتهيزه  الع�سكري،  امل�ست�سفى 

الوطنية،  والكفاءات  الطبية  التقنيات 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اهتمام  تعك�س 

اأفراد  من  منت�سبيها  ورعاية  بال�سحة 

و�سباط واأ�سرهم، وتوفري البيئة ال�سحية 

كفاءة  بكل  دورهم  لأداء  لهم  الالزمة 

واقتدار.

ولفت رئي�س جمل�س ال�سورى اإىل اأن 

متانة املنظومة ال�سحية والبنى الأ�سا�سية 

الكثري  للمملكة  حققت  عليها،  قامت  التي 

من الإجنازات التي حظيت باإ�سادة عاملية 

ومن كربى املنظمات واملوؤ�س�سات املعنية 

من  جلًيا  تبني  ما  وهو  ال�سحي،  باملجال 

اآثار  التغلب على  اململكة يف  خالل جناح 

جائحة كورونا، مبيًنا اأن البنية التحتية 

ومتثل  اجلودة  عالية  ال�سحي  للقطاع 

اخلدمات  تقدمي  يف  متطوًرا  اأمنوذًجا 

اململكة  الطبية والعالجية، وهو ما جعل 

ا�ستقطابها  يف  ريادًيا  موقًعا  تتبواأ 

لل�سياحة العالجية.

اأحمد  النواب  رئي�س  اأكد 

تطوير  اأن  امل�سلم،  �سلمان  بن 

اأولوية  ُيعد  ال�سحية  اخلدمات 

البحرين،  مملكة  يف  دائمة 

وحتظى بكامل الرعاية والهتمام 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

القطاعات  من  اأنها  كما  ورعاه، 

الدعم  كل  تنال  التي  احليوية 

ال�سمو  �ساحب  من  واحلر�س 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل.

القطاع  يحققه  مبا  م�سيًدا   

البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي 

و�سمعة  ح�سارية،  منجزات  من 

خدمات  من  يقّدمه  وما  رفيعة، 

خالل  من  ذلك  وتعزيز  متميزة، 

ت�سمني تطوير اخلدمات ال�سحية 

وجعل  احلكومة،  برنامج  يف 

اأبرز  اأحد  �سمن  ال�سحي  القطاع 

املنظومة  يف  الرئي�سية  القطاعات 

حتقيق  موا�سلة  وعرب  اخلدمية، 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ل  تف�سّ مبنا�سبة  ذلك،  جاء   

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة 

عيادات  افتتاح  اهلل،  حفظه 

يف  امللكية،  الطبية  اخلدمات 

امل�ست�سفى الع�سكري، �سباح يوم 

الأحد.

 م�سرًيا رئي�س جمل�س النواب 

الطبية  اخلدمات  عيادات  اأن  اإىل 

للقطاع  نوعية  نقلة  ُتعد  امللكية 

البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي 

للمنظومة  رائدة  واإ�سافة 

الدعم  بف�سل  ال�ساملة،  ال�سحية 

امل�ستمرة  واملتابعة  الالحمدود 

ال�سيخ  الركن  امل�سري  معايل  من 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين.

اخلدمات  تبذله  ما  مثمًنا 

توفري  �سبيل  يف  امللكية  الطبية 

من  املتقدمة  ال�سحية  الرعاية 

احلديثة  املن�ساآت  توفري  خالل 

اأحدث  وفق  املتطورة،  والأجهزة 

نظم الرعاية ال�سحية والعالجية 

الطبية. والوقاية 

رئي�س جمل�س ال�شورى

رئي�س جمل�س النواب
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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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امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء يعّزيان �ضوريا وتركيا يف �ضحايا الزلزال
حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

املعظم  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الرئي�س  اأخيه  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية 

اجلمهورية  رئي�س  الأ�صد  ب�صار  الدكتور 

العربية ال�صورية ال�صقيقة، وذلك يف �صحايا 

املحافظات  من  عدًدا  �صرب  الذي  الزلزال 

من  العديد  �صقوط  عن  واأ�صفر  ال�صورية، 

وامل�صابني. ال�صحايا 

وقد اأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س 

فخامة  لأخيه  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

ول�صعب  ال�صحايا  ولأ�صر  ال�صوري  الرئي�س 

�صوريا ال�صقيق يف هذا امل�صاب الأليم، راجًيا 

ال�صحايا  يتغمد  اأن  القدير  العلي  جاللته 

اأهلهم  يلهم  واأن  ومغفرته،  رحمته  بوا�صع 

متمنًيا  وال�صلوان،  ال�صرب  جميل  وذويهم 

موؤكًدا  العاجل،  ال�صفاء  للم�صابني  جاللته 

حكومًة  البحرين  مملكة  ت�صامن  جاللته 

ال�صورية  العربية  اجلمهورية  مع  و�صعًبا 

داعًيا  الطبيعية،  الكارثة  هذه  جتاوز  يف 

العربية  اجلمهورية  يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل 

ال�صقيق من كل مكروه. ال�صورية و�صعبها 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

وموا�صاة  تعزية  برقية  الوزراء،  جمل�س 

ب�صار  الدكتور  الرئي�س  فخامة  اأخيه  اإىل 

ال�صورية  العربية  اجلمهورية  رئي�س  الأ�صد 

الذي  الزلزال  �صحايا  يف  وذلك  ال�صقيقة، 

ال�صورية، والذي  املحافظات  �صرب عدًدا من 

ال�صحايا  من  العديد  �صقوط  عن  اأ�صفر 

وامل�صابني.

الربقية عن خال�س  �صموه يف  اأعرب  وقد 

فخامة  لأخيه  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

ول�صعب  ال�صحايا  ولأ�صر  ال�صوري  الرئي�س 

راجًيا  الأليم،  امل�صاب  هذا  ال�صقيق يف  �صوريا 

�صموه اهلل عز وجل اأن يتغمد ال�صحايا بوا�صع 

وذويهم  اأهلهم  يلهم  واأن  ومغفرته،  رحمته 

للم�صابني  ومتمنًيا  وال�صلوان،  ال�صرب  جميل 

العاجل، موؤكًدا �صموه ت�صامن مملكة  بال�صفاء 

اجلمهورية  مع  و�صعًبا  حكومة  البحرين 

الكارثة  هذه  جتاوز  يف  ال�صورية  العربية 

اجلمهورية  يحفظ  اأن  اهلل  داعًيا  الطبيعية، 

كل  من  ال�صقيق  و�صعبها  ال�صورية  العربية 

مكروه.

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث  كما 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، 

رجب  الرئي�س  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية 

الرتكية  اجلمهورية  رئي�س  اأردوغان  طيب 

الذي  الزلزال  �صحايا  يف  وذلك  ال�صقيقة، 

واأ�صفر  تركيا،  �صرق  جنوب  مناطق  �صرب 

ال�صحايا وامل�صابني. العديد من  عن �صقوط 

وقد اأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س 

الرتكي  للرئي�س  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

ولأ�صر ال�صحايا ول�صعب تركيا ال�صقيق يف هذا 

امل�صاب الأليم، راجًيا جاللته العلي القدير اأن 

يتغمد ال�صحايا بوا�صع رحمته ومغفرته، واأن 

وال�صلوان،  ال�صرب  وذويهم جميل  اأهلهم  يلهم 

العاجل،  ال�صفاء  للم�صابني  جاللته  متمنًيا 

موؤكًدا جاللته ت�صامن مملكة البحرين حكومًة 

و�صعًبا مع اجلمهورية الرتكية يف جتاوز هذه 

الكارثة الطبيعية، داعًيا اهلل عز وجل اأن يحفظ 

كل  من  ال�صقيق  و�صعبها  الرتكية  اجلمهورية 

مكروه.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

وموا�صاة  تعزية  برقية  الوزراء  جمل�س 

رئي�س  اأردوغان  طيب  رجب  الرئي�س  اإىل 

يف  وذلك  ال�صقيقة،  الرتكية  اجلمهورية 

جنوب  مناطق  �صرب  الذي  الزلزال  �صحايا 

اأ�صفر عن �صقوط العديد  �صرق تركيا، والذي 

وامل�صابني. ال�صحايا  من 

خال�س  عن  الربقية  يف  �صموه  واأعرب 

الرتكي  للرئي�س  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

يف  ال�صقيق  تركيا  ول�صعب  ال�صحايا  ولأ�صر 

هذا امل�صاب الأليم، �صائالً املوىل عز وجل اأن 

ومغفرته،  رحمته  بوا�صع  ال�صحايا  يتغمد 

ال�صرب  جميل  وذويهم  اأهلهم  يلهم  واأن 

بال�صفاء  للم�صابني  ومتمنًيا  وال�صلوان، 

مملكة  ت�صامن  �صموه  موؤكًدا  العاجل، 

اجلمهورية  مع  و�صعًبا  حكومة  البحرين 

الطبيعية،  الكارثة  هذه  جتاوز  يف  الرتكية 

الرتكية  اجلمهورية  يحفظ  اأن  اهلل  داعًيا 

ال�صقيق من كل مكروه. و�صعبها 

وزير اخلارجية يت�ضلم ن�ضخة من اأوراق اعتماد

 �ضفرية �ضريالنكا الدميقراطية املعّينة لدى البحرين

امللك املعظم يعّزي هاتفًيا

الرئي�س ال�ضوري ب�ضحايا الزلزال

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�صتقبل 

الوزارة،  مبقر  اأم�س،  الزياين،  را�صد  بن 

التي  مندي�س،  ويجريتني  ريثي�صري 

اعتمادها  اأوراق  من  ن�صخة  الوزير  �صلمت 

الدميقراطية  �صريالنكا  جلمهورية  ك�صفري 

ال�صرتاكية املعينة لدى مملكة البحرين.

اخلارجية  وزير  رّحب  اللقاء،  وخالل 

معرًبا  مندي�س،  ويجريتني  بريثي�صري 

بالعالقات  البحرين  مملكة  اعتزاز  عن 

اململكة  بني  جتمع  التي  الوطيدة  الثنائية 

الدميقراطية  �صريالنكا  جمهورية  وبني 

املتميزة  العالقات  ت�صهده  وما  ال�صرتاكية، 

املجالت،  �صتى  يف  ومنو  تقدم  من  بينهما 

والنجاح يف  التوفيق  دوام  لل�صفري  متمنًيا 

مهام عملها الدبلوما�صي.

ريثي�صري  اأعربت  جانبها،  من 

بلقاء  اعتزازها  عن  مندي�س  ويجريتني 

بالدها  اهتمام  موؤكدة  اخلارجية،  وزير 

مع  وال�صداقة  التعاون  اأوا�صر  بتوطيد 

والنفع  باخلري  يعود  مبا  البحرين  مملكة 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني، متمنية  على 

ململكة البحرين دوام الرفعة والنماء.

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأجرى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

مع  اأم�س  م�صاء  هاتفًيا  ات�صالً  املعظم، 

فخامة الرئي�س الدكتور ب�صار الأ�صد رئي�س 

ال�صقيقة،  ال�صورية  العربية  اجلمهورية 

التعازي  خال�س  خالله  من  جاللته  قدم 

واملوا�صاة لفخامته ول�صعب �صوريا ولذوي 

عدًدا  �صرب  الذي  الزلزال  جراء  ال�صحايا 

من املحافظات ال�صورية، �صائالً املوىل العلي 

رحمته  بوا�صع  ال�صحايا  يتغمد  اأن  القدير 

ب�صرعة  امل�صابني  على  مين  واأن  ومغفرته 

ال�صفاء والعافية.

 واأكد جاللة امللك املعظم خالل الت�صال 

ت�صامن مملكة البحرين ووقوفها اإىل جانب 

الظروف  هذه  ال�صقيق يف  و�صعبها  �صوريا 

للم�صاعدة  ممكن  دعم  كل  وتقدمي  ال�صعبة 

الزلزال وجتاوز  اآثار هذا  التخفيف من  يف 

هذه الكارثة الطبيعية.

الرئي�س  فخامة  عرب  جانبه،  ومن 

حل�صرة  وتقديره  �صكره  عن  ال�صوري 

من  جاللته  عنه  عرب  ملا  اجلاللة  �صاحب 

اهلل  راجًيا  ونبيلة،  طيبة  اأخوية  م�صاعر 

كل  من  و�صعبها  البحرين  يحفظ  اأن  تعاىل 

�صوء ومكروه.

لدى م�ضاركته باأعمال القمة العاملية للت�ضامح والأخوة الإن�ضانية املنعقدة يف اأبوظبي

»الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية« ي�ضيد بدور الإمارات يف جمالت التعاي�س والت�ضامح
حممد  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  اأ�صاد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  را�صد  بن 

واملهم  الرائد  بالدور  الإ�صالمية  لل�صوؤون 

الذي تقوم به دولة الإمارات العربية املتحدة 

لإر�صاء  النبيلة  ر�صالتها  اأداء  يف  ال�صقيقة 

العامل،  التعاي�س والت�صامح وال�صالم يف  قيم 

من  وثيق  دويل  حتالف  بناء  على  والعمل 

النبيلة. القيم  هذه  اأجل حتقيق 

اأعمال  يف  اأم�س  م�صاركة  لدى  ذلك  جاء 

الإن�صانية  والأخوة  للت�صامح  العاملية  القمة 

�صعار  حتت  اأبوظبي  مدينة  يف  املنعقدة 

حتت  امل�صرتكة«  باإن�صانيتنا  »متحدون 

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  رعاية 

الإماراتي،  والتعاي�س  الت�صامح  وزير 

العربية  ال�صخ�صيات  من  كبري  عدد  بح�صور 

من  الدينيني  والقادة  البارزة،  والعاملية 

الفعاليات  �صمن  وذلك  العامل،  دول  خمتلف 

الإن�صانية،  الأخوة  ملهرجان  الكربى  الدولية 

الإمارات  دولة  احتفالت  اإطار  يقام يف  الذي 

العاملي  باليوم  ال�صقيقة  املتحدة  العربية 

الإن�صانية. لالأخوة 

وتقام هذه القمة بتنظيم من وزارة الت�صامح 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  والتعاي�س 

ال�صقيقة بالتعاون مع جمل�س حكماء امل�صلمني، 

وتركز على بحث املو�صوعات املتعلقة بتفعيل 

تتحول  لكي  للت�صامح،  العاملي  التحالف  دور 

ملختلف  ميكن  وبرامج  مبادرات  اإىل  اأفكاره 

لتطوير  منها  ال�صتفادة  وال�صعوب  الأمم 

والتعاي�س وقبول  قائمة على احلوار  عالقات 

م�صافة  كقيمة  بالتنوع  والإميان  الآخر 

اأربعة  على  ا  اأي�صً وتركز  املجتمعات،  لرثاء 

والتنوع،  الإميان،  هي:  رئي�صة،  مو�صوعات 

عدًدا  القمة  تناق�س  حيث  والكوكب،  وال�صالم، 

الأربعة  املحاور  بهذه  املتعلقة  امل�صروعات  من 

وطرق تنفيذها.

كما ح�صر معاليه يوم ال�صبت املا�صي حفل 

تكرمي الفائزين بجائزة زايد لالأخوة الإن�صانية 

�صاحب  رعاية  حتت  الرابعة،  ن�صختها  يف 

اآل نهيان رئي�س  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

بح�صور �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

و�صلط حفل جائزة زايد لالأخوة الإن�صانية 

كقيمة  الأمل  فكرة  على  ال�صوء  العام  هذا 

ور�صالة لتعزيز الأخوة والتعاي�س الإن�صاين.

ال�صنوية  الدولية  اجلائزة  هذه  وحتتفي 

جميع  من  والكيانات  بالأفراد  امل�صتقلة 

ممن  العامل  حول  مكان  اأي  يف  اخللفيات 

يعملون باإيثار، ول يحدوهم كلل، متجاوزين 

بالقيم  للنهو�س  والنق�صامات  الفرقة  حدود 

والنزاهة  للت�صامن  اخلالدة  الإن�صانية 

اإجنازات  ولتحقيق  والتفاوؤل،  والإن�صاف 

يف  ال�صلمي  التعاي�س  تعزيز  نحو  حقيقية 

املجتمعات.

امل�ضت�ضفيات احلكومية توقع اتفاقية

تعاون مع الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا

التنفيذي  الرئي�س  الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  وقع 

رئي�س  لو�صي  �صنيد  وال�صيدة  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

جامعة   - الإيرلندية  الطبية  امللكية  بالكلية  الأعمال  تطوير 

الأطباء،  لتدريب  تهدف  تعاون،  اتفاقية  الطبية،  البحرين 

بالإ�صافة  املقيمني،  الأطباء  لتدريب  ا  خا�صً برناجًما  وت�صمل 

الدقيقة. للتخ�ص�صات  البتعاث  برنامج  اإىل 

تعزيز  يف  ال�صتمرار  اأهمية  الأن�صاري  الدكتور  واأكد 

اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  اآفاق  وتو�صيع  ال�صراكات 

ال�صحية  الكوادر  اإ�صراك  اأجل  من  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 

مبا  وتاأهيلها  التدريبية  الربامج  من  املزيد  يف  العاملة 

املهنية  الأ�صاليب  اأف�صل  توظيف  من  متكينها  على  ينعك�س 

لي�صب  خرباتها  من  ويعزز  املتطورة،  والتقنيات  احلديثة 

الطبي. بالقطاع  املقدمة  يف �صالح تطوير جودة اخلدمات 

الرئي�س الرتكيالرئي�س ال�سوري�سمو ويل العهد رئي�س الوزراءجاللة امللك
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اأ�شاد بتعزيز جهود تطوير اخلدمات الطبية يف البحرين وجتهيزها باأحدث التقنيات

جمل�س الوزراء يبحث م�شاريع حت�شني احلركة املرورية وتطوير �شارع الفاحت

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

العتيادي  الجتماع  الوزراء،  جمل�س 

عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي 

الق�سيبية. بق�سر  اليوم، 

جمل�س  اأكد  الجتماع،  بداية  ويف 

امل�ساريع  اإليه  و�سلت  ما  على  الوزراء 

من  البحرين  دفاع  بقوة  التطويرية 

م�سارات  خمتلف  يف  متطورة  م�ستويات 

قطاعاتها؛ مما جعلها منوذجا  بكافة  عملها 

متكامال يف التطوير والتحديث واجلاهزية، 

ودور  اأهمية  على  ال�سدد  هذا  يف  موؤكًدا 

امللكية  الطبية  اخلدمات  عيادات  مبنى 

بامل�ست�سفى الع�سكري لقوة دفاع البحرين، 

الطبية  اخلدمات  تطوير  جهود  تعزيز  يف 

خالل  من  البحرين  مملكة  يف  والعالجية 

واإمكانيات  جتهيزات  من  عليه  حتتوي  ما 

متطورة. وتقنيات  حديثة 

�سادق  عن  املجل�س  اأعرب  ذلك  بعد 

للجمهورية  موا�ساته  وخال�س  تعازيه 

واجلمهورية  ال�سقيقة  ال�سورية  العربية 

الرتكية ال�سقيقة يف �سحايا الزلزال املدمر، 

ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل، موؤكًدا 

املجل�س ت�سامن مملكة البحرين مع �سوريا 

وتركيا يف جتاوز هذه الكارثة الطبيعية.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

التاليتني: املذكرتني  املوافقة على  اأولً: 

ب�ساأن  التن�سيقية  اللجنة  مذكرة   .1

م�ساريع  واإعداد  تقدمي  اآلية  تطوير  مقرتح 

احلكومية. القوانني 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

م�سروعات  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

على  بناًء  اإعدادها  مت  التي  القوانني 

جمل�سي  من  املقدمة  بقوانني  القرتاحات 

لدى  لزالت  والتي  وال�سورى،  النواب 

بعد  الوطني  واملجل�س  النواب  جمل�س 

الف�سل  من  الرابع  النعقاد  دور  انتهاء 

اخلام�س. الت�سريعي 

يف  العمل  �سري  املجل�س  ا�ستعر�س  ثم 

�سمن  الفاحت  �سارع  تطوير  م�سروع  تنفيذ 

باململكة  املرورية  احلركة  م�ساريع حت�سني 

ا�ستعر�س  كما  فيه،  الإجناز  ون�سب 

الوزارات  اتخذتها  التي  ال�ستعدادات 

مبنا�سبة  لالحتفال  احلكومية  والأجهزة 

الذكرى 22 مليثاق العمل الوطني.

خالل  من  علما  املجل�س  اأخذ  ذلك  بعد 

ب�ساأن  من  املرفوعة  الوزارية  التقارير 

وزيارات  للوزراء  اخلارجية  امل�ساركات 

اإىل  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  وزراء 

 ،2023 فرباير  يف  البحرين  مملكة 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  زيارة  ونتائج 

املقيمني  واملغاربة  الأفريقي  والتعاون 

اإىل  ال�سقيقة  املغربية  باململكة  باخلارج 

اخلارجية  وزير  وزيارة  البحرين،  مملكة 

واملجر  ال�سقيقة  ال�سودان  جمهورية  اإىل 

اململكة  اإىل  والبيئة  النفط  وزير  وزيارة 

ونتائج  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

معر�س  يف  ال�سحة  وزيرة  م�ساركة 

 ،2023 لعام  العربية  ال�سحة  وموؤمتر 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  وزيارة 

والأوقاف اإىل وزارة العدل بدولة الإمارات 

دبي  وحماكم  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

والتخطيط  الإ�سكان  وزيرة  وزيارة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  العمراين 

البلدية  ال�سوؤون  وزير  ولقاء  ال�سقيقة 

وح�سور  ال�سعودي  والإ�سكان  والقروية 

»فر�س«  البلدي  ال�ستثمار  ملتقى  اأعمال 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وزيارة 

ال�سيخ  برنامج  على  والطالع  ال�سقيقة 

الرتبية  وزير  وزيارة  لالإ�سكان،  زايد 

العربية  الإمارات  دولة  اإىل  والتعليم 

املتحدة.

ال�شالح: البنية التحتية للقطاع

ال�شحي اأمنوذًجا متطوًرا يف اخلدمات الطبية

موؤكًدا اأن تطوير اخلدمات ال�شحية ُيعد اأولوية دائمة يف البحرين

امل�شلم: عيادات اخلدمات الطبية امللكية نقلة نوعية

علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بن �سالح ال�سالح بالهتمام الذي يوليه 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه 

ال�سحية  اخلدمات  بتوفري  ورعاه،  اهلل 

املوؤ�س�سات  وتزويد  واملقيمني،  للمواطنني 

الأجهزة  باأحدث  اململكة  يف  ال�سحية 

والإمكانات مبا حقق نقلة نوعية للمملكة 

على م�ستوى الرعاية ال�سحية، وحقق لها 

مكانة بارزة على م�ستوى املنطقة يف تقدمي 

اأحدث الأ�ساليب العالجية.

افتتاح  حفل  ح�سوره  لدى  واأعرب 

عيادات اخلدمات الطبية امللكية، الذي اأقيم 

برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

جمل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

الفخر  عظيم  عن  اهلل،  حفظه  الوزراء 

تبذلها احلكومة  التي  باجلهود  والعتزاز 

و�سالمة  �سحة  على  للمحافظة  املوقرة 

اإقامة  اأن  مبيًنا  واملقيمني،  املواطنني 

املزيد من امل�ست�سفيات واملراكز العالجية 

والعيادات الطبية ومدها بالكوادر عالية 

اإيجابًيا  موؤ�سًرا  يعد  واخلربة،  الكفاءة 

لهتمام اململكة بالإن�سان باعتباره الرثوة 

احلقيقية للوطن.

واأثنى على الدور الكبري الذي ا�سطلع 

به �ساحب املعايل امل�سري خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

لإقامة هذا ال�سرح الطبي املتقدم، مفيًدا باأن 

افتتاح عيادات اخلدمات الطبية امللكية، يف 

باأحدث  وجتهيزه  الع�سكري،  امل�ست�سفى 

الوطنية،  والكفاءات  الطبية  التقنيات 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اهتمام  تعك�س 

اأفراد  من  منت�سبيها  ورعاية  بال�سحة 

و�سباط واأ�سرهم، وتوفري البيئة ال�سحية 

كفاءة  بكل  دورهم  لأداء  لهم  الالزمة 

واقتدار.

ولفت رئي�س جمل�س ال�سورى اإىل اأن 

متانة املنظومة ال�سحية والبنى الأ�سا�سية 

الكثري  للمملكة  حققت  عليها،  قامت  التي 

من الإجنازات التي حظيت باإ�سادة عاملية 

ومن كربى املنظمات واملوؤ�س�سات املعنية 

من  جلًيا  تبني  ما  وهو  ال�سحي،  باملجال 

اآثار  التغلب على  اململكة يف  خالل جناح 

جائحة كورونا، مبيًنا اأن البنية التحتية 

ومتثل  اجلودة  عالية  ال�سحي  للقطاع 

اخلدمات  تقدمي  يف  متطوًرا  اأمنوذًجا 

اململكة  الطبية والعالجية، وهو ما جعل 

ا�ستقطابها  يف  ريادًيا  موقًعا  تتبواأ 

لل�سياحة العالجية.

اأحمد  النواب  رئي�س  اأكد 

تطوير  اأن  امل�سلم،  �سلمان  بن 

اأولوية  ُيعد  ال�سحية  اخلدمات 

البحرين،  مملكة  يف  دائمة 

وحتظى بكامل الرعاية والهتمام 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

القطاعات  من  اأنها  كما  ورعاه، 

الدعم  كل  تنال  التي  احليوية 

ال�سمو  �ساحب  من  واحلر�س 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل.

القطاع  يحققه  مبا  م�سيًدا   

البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي 

و�سمعة  ح�سارية،  منجزات  من 

خدمات  من  يقّدمه  وما  رفيعة، 

خالل  من  ذلك  وتعزيز  متميزة، 

ت�سمني تطوير اخلدمات ال�سحية 

وجعل  احلكومة،  برنامج  يف 

اأبرز  اأحد  �سمن  ال�سحي  القطاع 

املنظومة  يف  الرئي�سية  القطاعات 

حتقيق  موا�سلة  وعرب  اخلدمية، 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ل  تف�سّ مبنا�سبة  ذلك،  جاء   

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة 

عيادات  افتتاح  اهلل،  حفظه 

يف  امللكية،  الطبية  اخلدمات 

امل�ست�سفى الع�سكري، �سباح يوم 

الأحد.

 م�سرًيا رئي�س جمل�س النواب 

الطبية  اخلدمات  عيادات  اأن  اإىل 

للقطاع  نوعية  نقلة  ُتعد  امللكية 

البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي 

للمنظومة  رائدة  واإ�سافة 

الدعم  بف�سل  ال�ساملة،  ال�سحية 

امل�ستمرة  واملتابعة  الالحمدود 

ال�سيخ  الركن  امل�سري  معايل  من 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين.

اخلدمات  تبذله  ما  مثمًنا 

توفري  �سبيل  يف  امللكية  الطبية 

من  املتقدمة  ال�سحية  الرعاية 

احلديثة  املن�ساآت  توفري  خالل 

اأحدث  وفق  املتطورة،  والأجهزة 

نظم الرعاية ال�سحية والعالجية 

الطبية. والوقاية 

رئي�س جمل�س ال�شورى

رئي�س جمل�س النواب

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12358/PDF/INAF_20230207010807087.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تقدمي عر�ض مرئي لأبرز م�صتجدات امل�صروع.. م�صادر نيابية:

حممد بن عبدالـله يلتقي »النواب« غًدا لبحث »ال�صمان ال�صحي«

م�شطفى ال�شاخوري:

يوم  النواب  جمل�س  ي�شتعد 

اجتماع  الحت�شان  االأربعاء  غد 

بحث  اأجل  من  نيابي   - حكومي 

ال�شمان  قانون  م�شتجدات تطبيق 

وب�شكل  تطبيقه  واملزمع  ال�شحي 

تدريجي ابتداًء من الن�شف الثاين 

من العام اجلاري.

نيابية  ــادر  مــ�ــش ــت  ــال وق

طلبت  احلكومة  اإن  ــام«  ـــ»االأي ل

الــنــواب  جمل�س  مــع  اجتماًعا 

تطبيق  م�شتجدات  على  الطالعه 

قانون ال�شمان ال�شحي، واإنه من 

هذا  خالل  االجتماع  عقد  املزمع 

االأ�شبوع.

الوفد  يكون  اأن  املتوقع  ومن 

برئا�شة  النواب  ملجل�س  احلكومي 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

وزيرة  مبعية  خليفة،  اآل  عبداهلل 

امل�شوؤولني  من  ووفــد  ال�شحة، 

وامل�شت�شفيات  ال�شحة  ــوزارة  ب

احلكومية واملراكز ال�شحية.

اأن  اإىل  ــدر  املــ�ــش واأ�ـــشـــار 

املجل�س  رئا�شة  اأخطرت  احلكومة 

عن  مرئًيا  ا  عر�شً �شتقدم  باأنها 

لتطبيق  ــتــعــدادات  اال�ــش ـــرز  اأب

تطبيقه  وموعد  ال�شحي  ال�شمان 

حتى  متــت  التي  واالإجـــــراءات 

اأن موعد تطبيق  اإىل  االآن، م�شريًة 

يف  �شيكون  ال�شحي  ال�شمان 

اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف 

ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023

بحلول العام 2024.

ال�شمان  ــون  ــان ق ــدف  ــه وي

ال�شحي اإىل تقدمي خدمات �شحية 

وتناف�شية  وعادلة  اجلودة  عالية 

على  احل�شول  �شهولة  وتوفر 

جميع  يحمي  اإطار  �شمن  اخلدمة 

ا  فيها خ�شو�شً امل�شاركة  االأطراف 

ذوي الدخل املحدود من املواطنني 

ـــرزم  ــن خـــالل ال واملــقــيــمــني م

اال�شتدامة  وتوفري  االأ�شا�شية، 

متويل  مــع  بالت�شامن  املالية 

الدولة  بني  ال�شحية  اخلدمات 

من  واملقتدرين  العمل  واأ�شحاب 

باختيار  واملقيمني  البحرينيني 

الرزم االختيارية.

االأعــلــى  املجل�س  ويــجــري 

ــي بــر�ــشــم  ــن ــع لــلــ�ــشــحــة -امل

ال�شحي-  القطاع  ا�شرتاتيجيات 

نحو  منذ  ماراثونية  اجتماعات 

عامني مع �شركات التاأمني؛ من اأجل 

حتديد �شقف احلد االأدنى للتغطية 

االإلزامية للمنتج التاأميني اخلا�س 

مب�شروع ال�شمان ال�شحي.

ر�شمية،  لبيانات  ــا  ــًق ووف

ال�شمان  ملــ�ــشــروع  �شيخ�شع 

 720 نحو  ــد  اجلــدي ال�شحي 

البحرين،  يف  مقيم  اأجنبي  األف 

نظام  يف  م�شجلون  غالبيتهم 

لوزارة  التابع  االأ�شا�شي  التغطية 

ديناًرا   72 يفر�س  الذي  ال�شحة 

اأن  يتوقع  اإذ  �شنوية،  ر�شوًما 

التاأمني  م�شروع  اإ�شهام  يتجاوز 

ال�شحي على االأجانب 71 مليون 

ــار، يف �ــشــوق الــتــاأمــني يف  ــن دي

البحرين.

ال�شمان  م�شروع  وي�شتهدف 

واملقيمني  االأجانب  على  االإلزامي 

تاأمني  خلطة  الــطــريــق  متهيد 

االأجــانــب  للمقيمني  م�شتدامة 

على  االعتماد  ثقافة  لتحويل 

اإىل  احلكومية  ال�شحية  اخلدمات 

وممول  �شامل  �شحي  تاأمني  نظام 

ذاتًيا، وبناء برنامج تاأمني �شحي 

جميع  ويربط  للرقابة  خا�شع 

املر�شى الوافدين مبقدمي الرعاية 

يف  اخلدمات  وم�شرتي  ال�شحية 

قاعدة  خالل  من  اخلا�س،  القطاع 

بيانات مركزية.

ال�شمان  قــانــون  وبح�شب 

منه  امل�شتفيد  على  يجب  ال�شحي 

املوؤ�ش�شات  اإحــدى  يف  الت�شجيل 

اأحد مراكز  اأو  ال�شحية احلكومية 

الرعاية ال�شحية االأولية املعتمدة 

بقرار من املجل�س االأعلى لل�شحة، 

يف  احلــق  للم�شتفيد  ــون  ــك وي

اختيار اأحد مراكز الرعاية االأولية 

والقواعد  لالأحكام  وفًقا  املعتمدة 

بتحديدها  ي�شدر  التي  وال�شروط 

قرار من املجل�س االأعلى لل�شحة.

وي�شع املجل�س االأعلى لل�شحة 

وال�شوابط  والقواعد  االأحــكــام 

املتعلقة بالرعاية ال�شحية االأولية 

اإحدى  يف  الت�شجيل  واإجـــراءات 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اأو اأحد مراكز 

الرعاية ال�شحية االأولية.

»ت�صريعية ال�صورى« توؤكد ال�صالمة الد�صتورية والقانونية ملر�صوم 

»تق�صيم الأرا�صي« واتفاقية اخلدمات اجلوية مع البو�صنة والهر�صك

الت�شريعية  الــ�ــشــوؤون  جلنة  بحثت 

برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س  والقانونية 

املحامية دالل جا�شم الزايد، املر�شوم بقانون 

رقم )43( ل�شنة 2022 باإ�شافة مادة جديدة 

رقم  بقانون  املر�شوم  اإىل  مكرًرا(   2( برقم 

االأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3(

قانون  وم�شروع  والتطوير،  للتعمري  املعدة 

االتفاقية بني حكومة مملكة  بالت�شديق على 

البحرين وجمل�س وزراء البو�شنة والهر�شك 

للمر�شوم  املرافق  اجلوية  اخلدمات  ب�شاأن 

رقم )78( ل�شنة 2022، حيث اأكدت اللجنة 

�شالمة املر�شوم بقانون وامل�شروع بقانون من 

الناحيتني الد�شتورية والقانونية، واأحالتهما 

اإىل اللجان املخت�شة باملجل�س للدرا�شة ب�شفة 

اأ�شلية.

تق�شيم  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  ويهدف 

�شد  اإىل  والتطوير،  للتعمري  املعدة  االأرا�شي 

ن�شو�س  وجود  عدم  يف  الت�شريعي  الفراغ 

القانون  اأحكام  �شريان  توجب  قانونية 

اخلا�شعة  والعقارات  االأرا�شي  ق�شمة  عند 

والهيئات  املحاكم  ــام  اأم �شواًء  للقانون، 

االتفاق  طريق  عن  اأو  املخت�شة  الق�شائية 

ا�شرتاط اخت�شا�س  اإىل جانب  ال�شركاء،  بني 

العمراين  بالتخطيط  املعنية  اجلــهــات 

العقاري عند رفع دعاوى ق�شمة  والت�شجيل 

باالأرا�شي  املتعلقة  الق�شائية  ال�شائع  املال 

املعدة للتطوير والتق�شيم يف املناطق املحددة 

ح�شًرا يف املر�شوم بقانون والئحته التنفيذية 

يف  اأ�شحابها  يرغب  والتي  له،  واخلا�شعة 

قانوين  اأثر  ترتيب  اإىل  باالإ�شافة  ا�شتغاللها، 

والقواعد  بال�شروط،  االلتزام  عدم  على  مهم 

�شالفة الذكر، وهو عدم نفاذ الق�شمة.

بالت�شديق  قانون  مل�شروع  وبالن�شبة 

البحرين  مملكة  حكومة  بني  االتفاقية  على 

ب�شاأن  والهر�شك  البو�شنة  وزراء  وجمل�س 

اخلدمات اجلوية، فاإنها تهدف لتد�شني نظام 

املناف�شة بني  اأ�شا�س  طريان دويل يقوم على 

موؤ�ش�شات النقل اجلوي يف ال�شوق وت�شهيل 

التو�شع يف فر�س اخلدمات اجلوية، وتوفري 

الطرفني،  بني  فعالة  دولية  جوية  خدمات 

امل�شتهلكني  وم�شالح  التجارة  وتعزيز 

متكني  خــالل  من  االقت�شادية،  والتنمية 

خيارات  تقدمي  من  اجلوي  النقل  موؤ�ش�شات 

اجلمهور،  اإىل  اجلوية  اخلدمات  من  متنوعة 

اخلا�شة  اجلوي  النقل  موؤ�ش�شات  وت�شجيع 

على تطوير اأ�شعار متجددة وتناف�شية.

»مرافق ال�صورى« تبحث مر�صوم  »تق�صيم الأرا�صي املعدة للتعمري والتطوير«

بحثت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س ال�شورى 

يف اجتماعها يوم اأم�س االإثنني، برئا�شة حممد علي ح�شن، 

مادة  باإ�شافة  ل�شنة 2022   )43( رقم  بقانون  املر�شوم 

 )3( رقم  بقانون  املر�شوم  اإىل  مكرًرا(   2( برقم  جديدة 

للتعمري  املعدة  االأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة 

والتطوير. 

والذي  بقانون  املر�شوم  اللجنة  اأع�شاء  وناق�س 

يهدف اإىل اإ�شافة مادة مت�شمنة وجوب االلتزام بالقواعد 

واال�شرتاطات املتعلقة بتق�شيم االأرا�شي املن�شو�س عليها 

ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية،  القانون والئحته  هذا  يف 

تنفيًذا الأحكامه عند ق�شمة االأرا�شي والعقارات �شواًء اأمام 

املحاكم والهيئات الق�شائية املخت�شة اأو عن طريق االتفاق 

بني ال�شركاء، حيث يتعني عند طلب الق�شمة اأمام املحاكم 

املعنية  اجلهات  اخت�شام  املخت�شة  الق�شائية  والهيئات 

كانت  واإال  العقاري  والت�شجيل  العمراين  بالتخطيط 

الدعوى غري مقبولة، وال تكون الق�شمة نافذة يف مواجهة 

اجلهات املعنية بالتخطيط العمراين والت�شجيل العقاري، 

يف  اإليها  امل�شار  واال�شرتاطات  للقواعد  خمالفة  كانت  اإذا 

الفقرة االأوىل من املادة.

ونظرت اللجنة يف مربرات ا�شتعجال ا�شدار املر�شوم 

بقانون واملتمثلة يف عدم وجود ن�س يلزم املحاكم باأخذ 

راأي التخطيط العمراين قبل اإجراء الق�شمة الق�شائية، كما 

عقارات  بق�شمة  اخلا�شة  االأحكام  من  العديد  اأنه �شدرت 

وتقدم ذوو ال�شاأن لتنفيذها دون اأن تكون اجلهة املخت�شة 

بالتخطيط العمراين خمت�شمة فيها، مما دفعها اإىل اإقامة 

اعرتا�شات خارجة عن اخل�شومة، انتهت ب�شدور اأحكام 

ن�س  وجود  عدم  اإىل  ا�شتناًدا  االعرتا�س،  برف�س  فيها 

ت�شريعي يلزم املدعي اأو املحكمة باإدخال اجلهة املخت�شة 

بالتخطيط العمراين.

اأنه  املر�شوم  �شدور  ا�شتعجال  مربرات  يف  جاء  كما 

من  التنفيذية  والئحته  التق�شيم  قانون  خلو  ب�شبب  جاء 

اأي ن�س ي�شري اإىل �شريان اأحكامه على دعاوى ق�شمة املال 

واإمنا  املباين،  ي�شري على  �شريانه ال  الأن نطاق  ال�شائع؛ 

اأو  ملكها يف تعمريها  التي يرغب  االأرا�شي  يقت�شر على 

ح�شًرا يف  املحددة  املناطق  تقع يف  التي  وهي  تطويرها 

اأهداف  على  االطالع  وبعد  التنفيذية.  والئحته  القانون 

املر�شوم بقانون ومربرات ا�شتعجاله، قررت اللجنة اإعداد 

تقريرها النهائي ب�شاأنه ورفعة ملكتب املجل�س.

خالل اجتماع »مرافق النواب«.. التميمي: 

مر�صوم تعديل قانون التنظيم العقاري ي�صتهدف تطويـر القطـاع

 عقدت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س النواب، 

يوم  �شباح  اللجنة،  رئي�س  التميمي  بدر  النائب  برئا�شة 

اأم�س االإثنني، اجتماعها الثامن، يف دور االنعقاد ال�شنوي 

وذلك  ال�شاد�س،  الت�شريعي  الف�شل  من  االأول،  العادي 

بح�شور النواب اأع�شاء اللجنة.

موؤ�ش�شة  م�شوؤويل  وبح�شور  اللجنة،  وناق�شت   

ل�شنة   )41( رقم  بقانون  املر�شوم  العقاري،  التنظيم 

القطاع  تنظيم  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022

 ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري 

حيث ا�شتعر�شت ب�شاأنه راأي امل�شت�شار القانوين، ودرا�شة 

يف  املت�شمنة  القدمية  املواد  وكذلك  القانوين،  الباحث 

القانون االأ�شلي رقم )27( ل�شنة 2017 باإ�شدار قانون 

تنظيم القطاع العقاري.

 ونوه النائب بحر�س جمل�س النواب على القيام بدوره 

والتطور  للتنمية  الداعمة  الت�شريعات  اإقرار  يف  الوطني 

االقت�شادي، ودعم خمتلف م�شارات التنمية والتطوير من 

خالل اإقرار القوانني املتعلقة بذلك، موؤكًدا اأن التعديل على 

اإ�شهامات  قانون تنظيم القطاع العقاري ي�شتهدف تعزيز 

هذا القطاع الذي ي�شكل رافًدا حيوًيا يف االقت�شاد، اإ�شافة 

الذي يرتبط  العقاري  التطوير  اإمكانات قطاع  اإىل تعزيز 

واملقاوالت  كاالإن�شاءات  حيوية  قطاعات  مع  كبري  ب�شكل 

التنظيمية فيه مرتبطا  االأطر  وغريها، مما يجعل تطوير 

بزيادة زخم الن�شاط يف هذه القطاعات.

 و�شارك يف االجتماع من موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 

امل�شت�شار  حجازي  وطارق  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة 

�شوؤون  م�شت�شار  االأن�شاري  خالد  واملهند�س  القانوين، 

ال�شوؤون  رئي�س  العماري  وحممد  العقاري،  التنظيم 

القانونية.

جمل�س  يف  والبيئة  العامة  املرافق  جلنة  اأن  يذكر   

النواب ت�شم النواب: بدر �شالح التميمي »الرئي�س«، حنان 

حممد فردان »نائب الرئي�س«، حممد ح�شني جناحي، خالد 

�شالح بوعنق، ه�شام عبدالعزيز العو�شي، حممد مو�شى 

حممد، حمد فاروق الدوي.

أسئلة برلمانية

حنان  النائب  تقدمت 

وزير  اإىل  ب�شوؤال  فردان 

االأ�شغال املهند�س اإبراهيم 

ن�س  وجـــاء  احلــــواج، 

هي  »ما  كاالآتي:  ال�شوؤال 

وزارة  وم�شاريع  خطط 

بخ�شو�س  ــغــال  ــش االأ�

التحتية  البنية  تطوير 

يف الدائرة الثانية ع�شرة 

ال�شمالية؟  باملحافظة 

ـــا هـــي املــ�ــشــاريــع  وم

املنجزة  وغــري  املنجزة 

الفرتة  هي  ومــا  منها؟ 

الإجناز  املقررة  الزمنية 

وكم  املــ�ــشــاريــع؟  تلك 

املر�شودة  امليزانية  تبلغ 

املعوقات  هي  وما  لها؟ 

ت�شادف  اأن  املــتــوقــع 

تزويدنا  )برجاء  تنفيذها 

تلك  وتفا�شيل  بخرائط 

امل�شاريع(؟«.

بوعنق لوزيرة ال�صحة يف �صوؤال نيابي: 

ما هي الأغذية والأدوية امل�صنعة 

من احل�صرات وامل�صتخدمة حملًيا؟

جواد  جليلة  ال�شحة  وزيرة  اإىل  نيابي  ب�شوؤال  بوعنق  خالد  النائب  تقدم 

ح�شني، وجاء ن�شه كاالآتي: »ما هي اآخر تطورات عالج كوفيد 19 واملتحورين 

اململكة؟  يف  ا�شتخدمت  التي  والتطعيمات  اللقاحات  م�شتجدات  هي  وما  منه؟ 

وهل هناك اأعرا�س لهم اأو درا�شات دولية اأو عاملية اأثبتت اأعرا�س وخماطر تلك 

وهل  املو�شوع؟  ذات  دولية حول  ق�شائية  دعوى  هناك  اأو  واالأدوية  العقاقري 

يوجد يف مملكة البحرين اأغذية اأو اأدوية ت�شتورد اأو تنتج وت�شتخدم يف مملكة 

البحرين يتم ت�شنيعها با�شتخدام احل�شرات اأو الربوتني واملكمالت امل�شتخل�شة 

من احل�شرات -واإن وجد- فما هي تلك االأغذية اأو االأدوية ب�شكل تف�شيلي؟ ومنذ 

متى وهي ت�شتخدم يف البحرين؟ وما هي املربرات اإن وجدت؟«.

�صرور لوزير العمل: 

ما الإجراءات للحد من العمالة غري النظامية؟

توجه النائب منري اإبراهيم �شرور ب�شوؤال نيابي اإىل وزير العمل جميل 

التي  الوظائف  هي  وما  الوافدين؟  العمال  عدد  »كم  ن�شه:  هذا  حميدان، 

ي�شغلها العمالة املوجودة حالًيا )مع ذكرها بالتف�شيل(؟ وما هي االإجراءات 

بدالً  املواطنني  من  املزيد  توطني  �شبيل  يف  املوقرة  وزارتكم  تتخذها  التي 

من االأجانب؟ وهل هناك مميزات اإ�شافية اأخرى متنح للقطاع اخلا�س من 

اأجل ا�شتقطاب املزيد من املواطنني على ح�شاب االأجانب ل�شغل املزيد من 

التي  الوافدة  العمالة  اآخر امل�شتجدات ب�شاأن نظام ت�شجيل  الوظائف؟ وما 

اأعلنته وزارتكم املوقرة موؤخًرا لت�شجيل العمالة الوافدة حتت اأ�شحاب عمل 

حمددين بال�شراكة مع القطاع اخلا�س؟ وهل هناك م�شاع للحد من العمالة 

الوطنية  اخلطة  خالل  حتققت  التي  االإجنــازات  هي  وما  النظامية؟  غري 

ل�شوق العمل التي اأعلنتها الوزارة حتى العام اجلاري ب�شاأن تعزيز اأف�شيلة 

البحريني عند التوظيف؟«.

فردان ت�صاأل وزير الأ�صغال عن 
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تقدمي عر�ض مرئي لأبرز م�صتجدات امل�صروع.. م�صادر نيابية:

حممد بن عبدالـله يلتقي »النواب« غًدا لبحث »ال�صمان ال�صحي«

م�شطفى ال�شاخوري:

يوم  النواب  جمل�س  ي�شتعد 

اجتماع  الحت�شان  االأربعاء  غد 

بحث  اأجل  من  نيابي   - حكومي 

ال�شمان  قانون  م�شتجدات تطبيق 

وب�شكل  تطبيقه  واملزمع  ال�شحي 

تدريجي ابتداًء من الن�شف الثاين 

من العام اجلاري.

نيابية  ــادر  مــ�ــش ــت  ــال وق

طلبت  احلكومة  اإن  ــام«  ـــ»االأي ل

الــنــواب  جمل�س  مــع  اجتماًعا 

تطبيق  م�شتجدات  على  الطالعه 

قانون ال�شمان ال�شحي، واإنه من 

هذا  خالل  االجتماع  عقد  املزمع 

االأ�شبوع.

الوفد  يكون  اأن  املتوقع  ومن 

برئا�شة  النواب  ملجل�س  احلكومي 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

وزيرة  مبعية  خليفة،  اآل  عبداهلل 

امل�شوؤولني  من  ووفــد  ال�شحة، 

وامل�شت�شفيات  ال�شحة  ــوزارة  ب

احلكومية واملراكز ال�شحية.

اأن  اإىل  ــدر  املــ�ــش واأ�ـــشـــار 

املجل�س  رئا�شة  اأخطرت  احلكومة 

عن  مرئًيا  ا  عر�شً �شتقدم  باأنها 

لتطبيق  ــتــعــدادات  اال�ــش ـــرز  اأب

تطبيقه  وموعد  ال�شحي  ال�شمان 

حتى  متــت  التي  واالإجـــــراءات 

اأن موعد تطبيق  اإىل  االآن، م�شريًة 

يف  �شيكون  ال�شحي  ال�شمان 

اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف 

ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023

بحلول العام 2024.

ال�شمان  ــون  ــان ق ــدف  ــه وي

ال�شحي اإىل تقدمي خدمات �شحية 

وتناف�شية  وعادلة  اجلودة  عالية 

على  احل�شول  �شهولة  وتوفر 

جميع  يحمي  اإطار  �شمن  اخلدمة 

ا  فيها خ�شو�شً امل�شاركة  االأطراف 

ذوي الدخل املحدود من املواطنني 

ـــرزم  ــن خـــالل ال واملــقــيــمــني م

اال�شتدامة  وتوفري  االأ�شا�شية، 

متويل  مــع  بالت�شامن  املالية 

الدولة  بني  ال�شحية  اخلدمات 

من  واملقتدرين  العمل  واأ�شحاب 

باختيار  واملقيمني  البحرينيني 

الرزم االختيارية.

االأعــلــى  املجل�س  ويــجــري 

ــي بــر�ــشــم  ــن ــع لــلــ�ــشــحــة -امل

ال�شحي-  القطاع  ا�شرتاتيجيات 

نحو  منذ  ماراثونية  اجتماعات 

عامني مع �شركات التاأمني؛ من اأجل 

حتديد �شقف احلد االأدنى للتغطية 

االإلزامية للمنتج التاأميني اخلا�س 

مب�شروع ال�شمان ال�شحي.

ر�شمية،  لبيانات  ــا  ــًق ووف

ال�شمان  ملــ�ــشــروع  �شيخ�شع 

 720 نحو  ــد  اجلــدي ال�شحي 

البحرين،  يف  مقيم  اأجنبي  األف 

نظام  يف  م�شجلون  غالبيتهم 

لوزارة  التابع  االأ�شا�شي  التغطية 

ديناًرا   72 يفر�س  الذي  ال�شحة 

اأن  يتوقع  اإذ  �شنوية،  ر�شوًما 

التاأمني  م�شروع  اإ�شهام  يتجاوز 

ال�شحي على االأجانب 71 مليون 

ــار، يف �ــشــوق الــتــاأمــني يف  ــن دي

البحرين.

ال�شمان  م�شروع  وي�شتهدف 

واملقيمني  االأجانب  على  االإلزامي 

تاأمني  خلطة  الــطــريــق  متهيد 

االأجــانــب  للمقيمني  م�شتدامة 

على  االعتماد  ثقافة  لتحويل 

اإىل  احلكومية  ال�شحية  اخلدمات 

وممول  �شامل  �شحي  تاأمني  نظام 

ذاتًيا، وبناء برنامج تاأمني �شحي 

جميع  ويربط  للرقابة  خا�شع 

املر�شى الوافدين مبقدمي الرعاية 

يف  اخلدمات  وم�شرتي  ال�شحية 

قاعدة  خالل  من  اخلا�س،  القطاع 

بيانات مركزية.

ال�شمان  قــانــون  وبح�شب 

منه  امل�شتفيد  على  يجب  ال�شحي 

املوؤ�ش�شات  اإحــدى  يف  الت�شجيل 

اأحد مراكز  اأو  ال�شحية احلكومية 

الرعاية ال�شحية االأولية املعتمدة 

بقرار من املجل�س االأعلى لل�شحة، 

يف  احلــق  للم�شتفيد  ــون  ــك وي

اختيار اأحد مراكز الرعاية االأولية 

والقواعد  لالأحكام  وفًقا  املعتمدة 

بتحديدها  ي�شدر  التي  وال�شروط 

قرار من املجل�س االأعلى لل�شحة.

وي�شع املجل�س االأعلى لل�شحة 

وال�شوابط  والقواعد  االأحــكــام 

املتعلقة بالرعاية ال�شحية االأولية 

اإحدى  يف  الت�شجيل  واإجـــراءات 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اأو اأحد مراكز 

الرعاية ال�شحية االأولية.

»ت�صريعية ال�صورى« توؤكد ال�صالمة الد�صتورية والقانونية ملر�صوم 

»تق�صيم الأرا�صي« واتفاقية اخلدمات اجلوية مع البو�صنة والهر�صك

الت�شريعية  الــ�ــشــوؤون  جلنة  بحثت 

برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س  والقانونية 

املحامية دالل جا�شم الزايد، املر�شوم بقانون 

رقم )43( ل�شنة 2022 باإ�شافة مادة جديدة 

رقم  بقانون  املر�شوم  اإىل  مكرًرا(   2( برقم 

االأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3(

قانون  وم�شروع  والتطوير،  للتعمري  املعدة 

االتفاقية بني حكومة مملكة  بالت�شديق على 

البحرين وجمل�س وزراء البو�شنة والهر�شك 

للمر�شوم  املرافق  اجلوية  اخلدمات  ب�شاأن 

رقم )78( ل�شنة 2022، حيث اأكدت اللجنة 

�شالمة املر�شوم بقانون وامل�شروع بقانون من 

الناحيتني الد�شتورية والقانونية، واأحالتهما 

اإىل اللجان املخت�شة باملجل�س للدرا�شة ب�شفة 

اأ�شلية.

تق�شيم  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  ويهدف 

�شد  اإىل  والتطوير،  للتعمري  املعدة  االأرا�شي 

ن�شو�س  وجود  عدم  يف  الت�شريعي  الفراغ 

القانون  اأحكام  �شريان  توجب  قانونية 

اخلا�شعة  والعقارات  االأرا�شي  ق�شمة  عند 

والهيئات  املحاكم  ــام  اأم �شواًء  للقانون، 

االتفاق  طريق  عن  اأو  املخت�شة  الق�شائية 

ا�شرتاط اخت�شا�س  اإىل جانب  ال�شركاء،  بني 

العمراين  بالتخطيط  املعنية  اجلــهــات 

العقاري عند رفع دعاوى ق�شمة  والت�شجيل 

باالأرا�شي  املتعلقة  الق�شائية  ال�شائع  املال 

املعدة للتطوير والتق�شيم يف املناطق املحددة 

ح�شًرا يف املر�شوم بقانون والئحته التنفيذية 

يف  اأ�شحابها  يرغب  والتي  له،  واخلا�شعة 

قانوين  اأثر  ترتيب  اإىل  باالإ�شافة  ا�شتغاللها، 

والقواعد  بال�شروط،  االلتزام  عدم  على  مهم 

�شالفة الذكر، وهو عدم نفاذ الق�شمة.

بالت�شديق  قانون  مل�شروع  وبالن�شبة 

البحرين  مملكة  حكومة  بني  االتفاقية  على 

ب�شاأن  والهر�شك  البو�شنة  وزراء  وجمل�س 

اخلدمات اجلوية، فاإنها تهدف لتد�شني نظام 

املناف�شة بني  اأ�شا�س  طريان دويل يقوم على 

موؤ�ش�شات النقل اجلوي يف ال�شوق وت�شهيل 

التو�شع يف فر�س اخلدمات اجلوية، وتوفري 

الطرفني،  بني  فعالة  دولية  جوية  خدمات 

امل�شتهلكني  وم�شالح  التجارة  وتعزيز 

متكني  خــالل  من  االقت�شادية،  والتنمية 

خيارات  تقدمي  من  اجلوي  النقل  موؤ�ش�شات 

اجلمهور،  اإىل  اجلوية  اخلدمات  من  متنوعة 

اخلا�شة  اجلوي  النقل  موؤ�ش�شات  وت�شجيع 

على تطوير اأ�شعار متجددة وتناف�شية.

»مرافق ال�صورى« تبحث مر�صوم  »تق�صيم الأرا�صي املعدة للتعمري والتطوير«

بحثت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س ال�شورى 

يف اجتماعها يوم اأم�س االإثنني، برئا�شة حممد علي ح�شن، 

مادة  باإ�شافة  ل�شنة 2022   )43( رقم  بقانون  املر�شوم 

 )3( رقم  بقانون  املر�شوم  اإىل  مكرًرا(   2( برقم  جديدة 

للتعمري  املعدة  االأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة 

والتطوير. 

والذي  بقانون  املر�شوم  اللجنة  اأع�شاء  وناق�س 

يهدف اإىل اإ�شافة مادة مت�شمنة وجوب االلتزام بالقواعد 

واال�شرتاطات املتعلقة بتق�شيم االأرا�شي املن�شو�س عليها 

ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية،  القانون والئحته  هذا  يف 

تنفيًذا الأحكامه عند ق�شمة االأرا�شي والعقارات �شواًء اأمام 

املحاكم والهيئات الق�شائية املخت�شة اأو عن طريق االتفاق 

بني ال�شركاء، حيث يتعني عند طلب الق�شمة اأمام املحاكم 

املعنية  اجلهات  اخت�شام  املخت�شة  الق�شائية  والهيئات 

كانت  واإال  العقاري  والت�شجيل  العمراين  بالتخطيط 

الدعوى غري مقبولة، وال تكون الق�شمة نافذة يف مواجهة 

اجلهات املعنية بالتخطيط العمراين والت�شجيل العقاري، 

يف  اإليها  امل�شار  واال�شرتاطات  للقواعد  خمالفة  كانت  اإذا 

الفقرة االأوىل من املادة.

ونظرت اللجنة يف مربرات ا�شتعجال ا�شدار املر�شوم 

بقانون واملتمثلة يف عدم وجود ن�س يلزم املحاكم باأخذ 

راأي التخطيط العمراين قبل اإجراء الق�شمة الق�شائية، كما 

عقارات  بق�شمة  اخلا�شة  االأحكام  من  العديد  اأنه �شدرت 

وتقدم ذوو ال�شاأن لتنفيذها دون اأن تكون اجلهة املخت�شة 

بالتخطيط العمراين خمت�شمة فيها، مما دفعها اإىل اإقامة 

اعرتا�شات خارجة عن اخل�شومة، انتهت ب�شدور اأحكام 

ن�س  وجود  عدم  اإىل  ا�شتناًدا  االعرتا�س،  برف�س  فيها 

ت�شريعي يلزم املدعي اأو املحكمة باإدخال اجلهة املخت�شة 

بالتخطيط العمراين.

اأنه  املر�شوم  �شدور  ا�شتعجال  مربرات  يف  جاء  كما 

من  التنفيذية  والئحته  التق�شيم  قانون  خلو  ب�شبب  جاء 

اأي ن�س ي�شري اإىل �شريان اأحكامه على دعاوى ق�شمة املال 

واإمنا  املباين،  ي�شري على  �شريانه ال  الأن نطاق  ال�شائع؛ 

اأو  ملكها يف تعمريها  التي يرغب  االأرا�شي  يقت�شر على 

ح�شًرا يف  املحددة  املناطق  تقع يف  التي  وهي  تطويرها 

اأهداف  على  االطالع  وبعد  التنفيذية.  والئحته  القانون 

املر�شوم بقانون ومربرات ا�شتعجاله، قررت اللجنة اإعداد 

تقريرها النهائي ب�شاأنه ورفعة ملكتب املجل�س.

خالل اجتماع »مرافق النواب«.. التميمي: 

مر�صوم تعديل قانون التنظيم العقاري ي�صتهدف تطويـر القطـاع

 عقدت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س النواب، 

يوم  �شباح  اللجنة،  رئي�س  التميمي  بدر  النائب  برئا�شة 

اأم�س االإثنني، اجتماعها الثامن، يف دور االنعقاد ال�شنوي 

وذلك  ال�شاد�س،  الت�شريعي  الف�شل  من  االأول،  العادي 

بح�شور النواب اأع�شاء اللجنة.

موؤ�ش�شة  م�شوؤويل  وبح�شور  اللجنة،  وناق�شت   

ل�شنة   )41( رقم  بقانون  املر�شوم  العقاري،  التنظيم 

القطاع  تنظيم  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022

 ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري 

حيث ا�شتعر�شت ب�شاأنه راأي امل�شت�شار القانوين، ودرا�شة 

يف  املت�شمنة  القدمية  املواد  وكذلك  القانوين،  الباحث 

القانون االأ�شلي رقم )27( ل�شنة 2017 باإ�شدار قانون 

تنظيم القطاع العقاري.

 ونوه النائب بحر�س جمل�س النواب على القيام بدوره 

والتطور  للتنمية  الداعمة  الت�شريعات  اإقرار  يف  الوطني 

االقت�شادي، ودعم خمتلف م�شارات التنمية والتطوير من 

خالل اإقرار القوانني املتعلقة بذلك، موؤكًدا اأن التعديل على 

اإ�شهامات  قانون تنظيم القطاع العقاري ي�شتهدف تعزيز 

هذا القطاع الذي ي�شكل رافًدا حيوًيا يف االقت�شاد، اإ�شافة 

الذي يرتبط  العقاري  التطوير  اإمكانات قطاع  اإىل تعزيز 

واملقاوالت  كاالإن�شاءات  حيوية  قطاعات  مع  كبري  ب�شكل 

التنظيمية فيه مرتبطا  االأطر  وغريها، مما يجعل تطوير 

بزيادة زخم الن�شاط يف هذه القطاعات.

 و�شارك يف االجتماع من موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 

امل�شت�شار  حجازي  وطارق  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة 

�شوؤون  م�شت�شار  االأن�شاري  خالد  واملهند�س  القانوين، 

ال�شوؤون  رئي�س  العماري  وحممد  العقاري،  التنظيم 

القانونية.

جمل�س  يف  والبيئة  العامة  املرافق  جلنة  اأن  يذكر   

النواب ت�شم النواب: بدر �شالح التميمي »الرئي�س«، حنان 

حممد فردان »نائب الرئي�س«، حممد ح�شني جناحي، خالد 

�شالح بوعنق، ه�شام عبدالعزيز العو�شي، حممد مو�شى 

حممد، حمد فاروق الدوي.

أسئلة برلمانية

حنان  النائب  تقدمت 

وزير  اإىل  ب�شوؤال  فردان 

االأ�شغال املهند�س اإبراهيم 

ن�س  وجـــاء  احلــــواج، 

هي  »ما  كاالآتي:  ال�شوؤال 

وزارة  وم�شاريع  خطط 

بخ�شو�س  ــغــال  ــش االأ�

التحتية  البنية  تطوير 

يف الدائرة الثانية ع�شرة 

ال�شمالية؟  باملحافظة 

ـــا هـــي املــ�ــشــاريــع  وم

املنجزة  وغــري  املنجزة 

الفرتة  هي  ومــا  منها؟ 

الإجناز  املقررة  الزمنية 

وكم  املــ�ــشــاريــع؟  تلك 

املر�شودة  امليزانية  تبلغ 

املعوقات  هي  وما  لها؟ 

ت�شادف  اأن  املــتــوقــع 

تزويدنا  )برجاء  تنفيذها 

تلك  وتفا�شيل  بخرائط 

امل�شاريع(؟«.

بوعنق لوزيرة ال�صحة يف �صوؤال نيابي: 

ما هي الأغذية والأدوية امل�صنعة 

من احل�صرات وامل�صتخدمة حملًيا؟

جواد  جليلة  ال�شحة  وزيرة  اإىل  نيابي  ب�شوؤال  بوعنق  خالد  النائب  تقدم 

ح�شني، وجاء ن�شه كاالآتي: »ما هي اآخر تطورات عالج كوفيد 19 واملتحورين 

اململكة؟  يف  ا�شتخدمت  التي  والتطعيمات  اللقاحات  م�شتجدات  هي  وما  منه؟ 

وهل هناك اأعرا�س لهم اأو درا�شات دولية اأو عاملية اأثبتت اأعرا�س وخماطر تلك 

وهل  املو�شوع؟  ذات  دولية حول  ق�شائية  دعوى  هناك  اأو  واالأدوية  العقاقري 

يوجد يف مملكة البحرين اأغذية اأو اأدوية ت�شتورد اأو تنتج وت�شتخدم يف مملكة 

البحرين يتم ت�شنيعها با�شتخدام احل�شرات اأو الربوتني واملكمالت امل�شتخل�شة 

من احل�شرات -واإن وجد- فما هي تلك االأغذية اأو االأدوية ب�شكل تف�شيلي؟ ومنذ 

متى وهي ت�شتخدم يف البحرين؟ وما هي املربرات اإن وجدت؟«.

�صرور لوزير العمل: 

ما الإجراءات للحد من العمالة غري النظامية؟

توجه النائب منري اإبراهيم �شرور ب�شوؤال نيابي اإىل وزير العمل جميل 

التي  الوظائف  هي  وما  الوافدين؟  العمال  عدد  »كم  ن�شه:  هذا  حميدان، 

ي�شغلها العمالة املوجودة حالًيا )مع ذكرها بالتف�شيل(؟ وما هي االإجراءات 

بدالً  املواطنني  من  املزيد  توطني  �شبيل  يف  املوقرة  وزارتكم  تتخذها  التي 

من االأجانب؟ وهل هناك مميزات اإ�شافية اأخرى متنح للقطاع اخلا�س من 

اأجل ا�شتقطاب املزيد من املواطنني على ح�شاب االأجانب ل�شغل املزيد من 

التي  الوافدة  العمالة  اآخر امل�شتجدات ب�شاأن نظام ت�شجيل  الوظائف؟ وما 

اأعلنته وزارتكم املوقرة موؤخًرا لت�شجيل العمالة الوافدة حتت اأ�شحاب عمل 

حمددين بال�شراكة مع القطاع اخلا�س؟ وهل هناك م�شاع للحد من العمالة 

الوطنية  اخلطة  خالل  حتققت  التي  االإجنــازات  هي  وما  النظامية؟  غري 

ل�شوق العمل التي اأعلنتها الوزارة حتى العام اجلاري ب�شاأن تعزيز اأف�شيلة 

البحريني عند التوظيف؟«.

فردان ت�صاأل وزير الأ�صغال عن 

م�صاريع البنية التحتية يف الدائرة 12

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12358/PDF/INAF_20230207010807087.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/Parliament/998346/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/998340/News.html
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 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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سموه افتتح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية بالعسكري.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 تعزيز جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى للق��وات المس��لحة رئي��س مجلس 
ال��وزراء أن مملك��ة البحري��ن تواصل تعزيز 
ج��ودة الخدمات المقدم��ة للمواطنين وفق 
متطلبات الحاضر والمس��تقبل بما يس��هم 
في رفد المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم القائد 
األعلى للقوات المس��لحة حفظه اهلل ورعاه، 

مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على الدفع 
بمس��تويات الكف��اءة والجودة ف��ي القطاع 
الصح��ي نحو آف��اٍق أكث��ر تميزًا بم��ا يكفل 
استدامة الخدمات الصحية، من خالل تعزيز 
أوجه الش��راكة بي��ن القطاعي��ن الحكومي 
والخاص بم��ا يصب في تحقي��ق التطلعات 

المنشودة.
جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه اهلل أمس 
بافتت��اح مبن��ى عي��ادات الخدم��ات الطبية 
الملكية بالمستش��فى العسكري لقوة دفاع 

البحرين، يرافقه س��مو الرائد بحري الش��يخ 
عيسى بن س��لمان بن حمد آل خليفة، حيث 
كان في استقبال سموه لدى وصوله المشير 
الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحم��د آل خليفة 
القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين، والفريق 
الرك��ن عبداهلل ب��ن حس��ن النعيم��ي وزير 
ش��ؤون الدف��اع، والفريق الرك��ن ذياب بن 
صقر النعيمي رئي��س هيئة األركان، واللواء 
بروفيس��ور الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة 
قائد الخدمات الطبية الملكية، بحضور عدٍد 

من كبار المسؤولين، وعدٍد من كبار ضباط 
قوة دفاع البحرين.

وأعرب صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس 
مجلس الوزراء عن اعتزازه بما تش��هده قوة 
دف��اع البحرين بكافة قطاعاته��ا من تطوٍر 
مستمر منذ تأسيس��ها للقيام بواجبها من 
خالل صون مقدرات الوطن وحفظ س��يادته 
واستقراره، وأمان مواطنيه، وحماية منجزاته 
ومس��يرته الحضارية، منوهًا بدور الخدمات 

الطبي��ة الملكية ضم��ن منظوم��ة القطاع 
الصحي بالمملكة، وما تقدمه من مس��توى 
عاٍل من الخدم��ات الصحية والعالجية ألبناء 
ه��ذا الوط��ن على م��ر العقود، مش��يدًا في 
الوق��ت ذاته بجه��ود كاف��ة القائمين على 
الخدم��ات الطبية الملكية ومنتس��بيها من 
الك��وادر الطبية واإلدارية الذين يس��همون 
بعطائهم في رفد مس��يرة التطور والتنمية 
ف��ي القط��اع الصحي من أج��ل تعزيز جودة 

خدماته.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/07/watan-20230207.pdf?1675746478
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1050446
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 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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وقد تفض��ل صاحب الس��مو الملكي نائب 
القائ��د األعل��ى للق��وات المس��لحة رئيس 
مجل��س الوزراء بإزاحة الس��تار ع��ن اللوحة 
التذكارية إيذانًا بافتت��اح عيادات الخدمات 
الطبية الملكية، كما ُقدمت لس��موه هدية 
تذكاري��ة من قب��ل قائد الخدم��ات الطبية 

الملكية بهذه المناسبة.
وق��ام س��موه حفظ��ه اهلل بجول��ة تفقدية 
ف��ي المبن��ى، اّطل��ع خالله��ا عل��ى بع��ض 

العيادات االستش��ارية والوحدات المساندة 
واألقس��ام، وما تحتوي علي��ه من تجهيزات 
وإمكان��ات حديث��ة وتقني��ات متط��ورة في 
مجال التش��خيص والعالج الطبي المتقدم، 
كم��ا التقى س��موه بمجموعة م��ن األطباء 
الطبية والمشرفين  االستشاريين، والكوادر 
التنفيذيي��ن في قوة دف��اع البحرين، وعدٍد 

من المشاركين في تنفيذ المشروع.
م��ن جانبه، أع��رب قائد الخدم��ات الطبية 

الملكي��ة اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
عل��ي آل خليفة في كلمة ألقاها عن ش��كره 
وتقدي��ره لصاح��ب الس��مو الملك��ي نائب 
القائ��د األعل��ى للق��وات المس��لحة رئيس 
مجل��س ال��وزراء على تفضل��ه بافتتاح هذا 
الص��رح الطبي الذي يأتي تزامنًا مع الذكرى 
الخامس��ة والخمسين لتأس��يس قوة دفاع 
البحري��ن، كم��ا ق��دم إيج��ازًا ع��ن إنجازات 
الخدم��ات الطبي��ة الملكية خالل الس��نوات 

الماضي��ة وحصوله��ا عل��ى العدي��د م��ن 
االعتمادات الدولية المرموقة، مس��تعرضًا 
المش��روع ال��ذي ت��م تش��ييده عل��ى أعلى 
المس��تويات والمعايي��ر الدولي��ة بأح��دث 
األجه��زة، وُزّود بأفض��ل الخب��رات الطبي��ة 
واإلداري��ة بما يس��هم ف��ي تقدي��م أفضل 
الخدمات الصحية والعالجية، ش��اكرًا جميع 
م��ن س��اهم في تحقي��ق هذا اإلنج��از بروح 

الفريق الواحد.

يذك��ر أن مبنى عي��ادات الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة يمت��د عل��ى مس��احة تبل��غ أكثر 
م��ن 51,000 مت��ر مربع، ويش��تمل على 6 
طوابق تضم 14 عيادة استشارية، وعيادات 
الرعاية الصحية األولية، ومركز بنون لتقنية 
الوراثية،  مس��اعدة اإلنج��اب والمختب��رات 
صيدلي��ات،  و3  استش��ارة،  غرف��ة   و265 
و8 غرف لس��حب الدم، إل��ى جانب عدد من 

الغرف لألشعة.

تعزيز الشراكة بين العام والخاص بما يحقق التطلعات 

الدفع بمستويات الكفاءة والجودة في القطاع الصحي آلفاٍق أكثر تميزًا

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/07/watan-20230207.pdf?1675746478
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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https://alwatannews.net/article/1050446
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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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اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
الدكت��ور محم��د مب��ارك، الئح��ة 
االنضباط الطالبي الجديدة لجميع 
المراحل الدراس��ية ف��ي المدارس 
الحكومي��ة، التي اش��تملت للمرة 
األول��ى عل��ى المعالج��ات الخاصة 
بالمخالف��ات المرتكب��ة بالفصول 
التعل��م  أثن��اء  ف��ي  االفتراضي��ة 
اإللكتروني إلى جان��ب المخالفات 
المرتكب��ة ف��ي الفص��ول العادية 
أو خ��الل الرح��الت أو الفعاليات أو 

األنشطة المدرسية.
وأسقطت الالئحة الجديدة، معالجة 
الفص��ل النهائ��ي من الدراس��ة أو 
الحرمان من التعليم واس��تبدلتها 
المؤقت للمش��اركة في  بالتعليق 
األنشطة أو الفعاليات أو الرحالت، 
والوق��ف المؤقت عن الدراس��ة أو 

تغيي��ر النظام الدراس��ي إذا كانت 
إلى  إضاف��ة  المخالف��ة جس��يمة، 
التربوية  المعالج��ات  الكثير م��ن 
األخرى التي ترتك��ز على الخدمات 

المجتمعي��ة وال تحرم الطالب من 
الحصول على حقه في التعليم.

وهدف��ت الالئحة إل��ى توفير بيئة 
آمنة ف��ي أثناء التعلم بالمدرس��ة 
أو التعل��م اإللكترون��ي ع��ن بعد، 
يتوافر فيها تحقيق االلتزام بالقيم 
والمدرس��ية،  والنظ��م  األخالقي��ة 
والتحل��ي بالس��لوك القوي��م الذي 
يؤدي إلى تعميق العالقات القوية 
الطلب��ة  بي��ن  المحب��ة  وعالق��ات 
وإظه��ار االحترام الواجب وحس��ن 
الخل��ق والتقدي��ر ال��الزم للزم��الء 
التعليمي��ة  الهيئتي��ن  وألعض��اء 
واإلدارية وكل العاملين بالمدرسة، 

المدارس  إل��ى تمكي��ن  باإلضافة 
من معالجة المش��كالت السلوكية 
للطلبة بصورة تربوية بما يضمن 
تقويمها والحد منها لتحقيق سير 
صحيح وس��ليم للعملي��ة التربوية 

والتعليمية.
يذكر أن الئحة االنضباط الطالبي 
الجدي��دة س��يتم توزيعه��ا عل��ى 
الحكومية خالل  الم��دارس  جمي��ع 
األيام القليلة القادمة، حيث تعتبر 
إلزامية للمدارس الحكومية فقط، 
الخاص��ة  للم��دارس  يج��وز  لك��ن 
االسترش��اد به��ا إذا م��ا رغبت في 

ذلك.
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جزاءات للمخالفات اإللكترونية.. وتقويم 
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اعتمد الئحة االنضباط الطالبي.. وزير التربية: 

 إلغاء عقوبة الفصل النهائي والحرمان 
من التعليم وتطبيق معالجات تربوية بديلة

وزير التربية

TOEFLو IELTS بدء تدريب المعلمين على اختبارات

توزيع الدليل االسترشادي ألولياء األمور اليوم
تب��دأ الم��دارس الي��وم عملي��ة توزي��ع الدلي��ل 
االسترش��ادي ألولي��اء األم��ور الخ��اص باختباري 
الم��دارس  س��تقوم  حي��ث   ،TOEFLو  IELTS
بتس��ليمه للطلب��ة إليصاله إلى أولي��اء أمورهم، 
كما س��يتم توزي��ع الكراس��ات التدريبية الخاصة 
بالطلب��ة خالل األس��بوع الق��ادم تمهي��دًا لعقد 
االختبار التدريبي األول، بينما سيتم عقد االختبار 

التدريبي الثاني في مايو القادم.
وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة التربية والتعليم 
أمس مرحلة تهيئ��ة 370 معلمًا ومعلمة لمادة 
اللغ��ة اإلنجليزي��ة بالمدارس الثانوي��ة للتعامل 
مع المحتوى الخاص بامتحان IELTS، وذلك عبر 
توزيعهم على 4 مراكز تدريبية بحسب المناطق 

التعليمية.
 TOEFL كما س��يكون هناك تدريب عل��ى اختبار
للمعلمي��ن  الثاني��ة  التدريبي��ة  المرحل��ة  ف��ي 
والمعلمي��ن األوائ��ل والمنس��قين بالتعاون مع 
المكت��ب اإلقليم��ي للغ��ة اإلنجليزية بالس��فارة 

األمريكية.
ويتضمن برنامج التهيئة تدريب��ًا نظريًا وعمليًا 
عل��ى المحت��وى الخ��اص باالختباري��ن، وش��رحًا 

آللية التنفي��ذ والتقيي��م، وأهم المه��ارات التي 
يجب التركيز عليها أثن��اء تطبيق التدريبات على 
الطلبة في المدارس، وش��رحًا مفصاًل لمحتويات 
االختباري��ن الدوليين بالتعاون م��ع المختصين 
بإدارة سياسات وتطوير المناهج، ومركز اإلشراف 

التربوي.

وتأتي ه��ذه البرامج التدريبية بع��د إعالن وزارة 
التربية والتعليم اعتزامها تدريب 13000 طالب 
وطالبة م��ن المقبلين على التخ��رج في المرحلة 
 TOEFLو IELTS الثانوي��ة عل��ى أداء امتحان��ي
الدوليين، من أج��ل تهيئتهم للمرحلة الجامعية 

وتحسين فرص إعدادهم لسوق العمل.

المؤيد: تأهيل وتخريج قيادات 
وكفاءات شبابية عبر »المع«

اجتمع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة أيمن 
المؤيد، بحضور وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي باألعضاء 

المؤسسين لهيئة »المع«.
وف��ي بداي��ة االجتم��اع نقل األمي��ن العام للمجل��س األعلى 
للش��باب والرياض��ة تحيات س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ألعضاء الهيئة، موضحًا بأن س��موه يتطل��ع لهذه الهيئة أن 
تخرج قيادات ش��بابية وكفاءات ق��ادرة على حمل راية الوطن 
ف��ي ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
وأكد خالل اللقاء أن مخرجات برنامج المع الوطني تعمل على 
التواصل الفعال بين الرؤس��اء والمرؤوس��ين في جو تكاتفي 

حر قائم على التعاون والثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق.
وبي��ن ب��أن النزاه��ة ف��ي العالق��ات العملية هي أح��د أهم 
المعايير التي يج��ب أن تؤخذ بعين االعتبار عند العمل على 
أفكار جديدة وتنفيذ المش��اريع التي تهدف إلى جذب الشباب 
ومس��اعدتهم في تحقي��ق طموحاته��م وتمكينهم ليصبحوا 
قادة المس��تقبل، مؤكدًا عل��ى أن العمل ضمن خطة واضحة 
يعد م��ن الخطوات األساس��ية التي تضمن التط��ور المرجو 

لهذا البرنامج.
وأب��دى ارتياح��ه إل��ى آلية فري��ق عمل المع لوض��ع مخرجات 
برنامج المع الوطني في نس��خته الثالثة، وحث أعضاء الهيئة 
عل��ى تقدي��م النص��ح والمش��ورة الالزمين للمش��اركين في 
البرنامج لالرتقاء بهم، ولتحقيق األهداف المنشودة من خالل 
المعايير األساس��ية للبرنامج. متمنيًا لألعضاء المؤسس��ين 
لهيئة »المع« أن يكونوا على قدر من المسؤولية التي تحقق 

رؤى الهيئة.

»المواصالت« تشارك بالمؤتمر 
التقني العالمي بالرياض

ش��ارك وزير المواص��الت واالتصاالت محم��د الكعبي، والوفد 
المرافق له في الجلس��ة االفتتاحية النطالق فعاليات النسخة 
الثانية من المؤتم��ر التقني العالمي »LEAP 2023« والذي 
يق��ام ف��ي مدين��ة الري��اض بالمملك��ة العربية الس��عودية 
الشقيقة، وذلك بمش��اركة أكثر من 900 متحدث من مختلف 

دول العالم.
ويتناول المؤتمر العديد م��ن المواضيع كاالقتصاد الرقمي، 
والتقني��ات المالية، والم��دن الذكية، والتقني��ة النظيفة إلى 
جان��ب العديد من المواضي��ع المتعلقة باالبت��كار في مجال 

تقنية المعلومات.
وثمن الوزي��ر الدور الكبي��ر الذي تقوم ب��ه المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، 
حي��ث يبرز ه��ذا المؤتم��ر كعامل ج��ذب للش��ركات التقنية، 
واالستثمارات، وكالعب مهم في عملية التحول الرقمي محليًا 

وعالميًا.
وق��ام الوزير بزيارة إلى جناح البحرين في المعرض المصاحب 
للمؤتم��ر، حيث تش��ارك 24 ش��ركة بحريني��ة متخصصة في 

مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منها 4 شركات ناشئة.

رئيس األوقاف السنية يبحث 
مع العليوي تعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس األوقاف السنية الدكتور راشد الهاجري 
النائب محم��د العليوي، حيث أثنى على م��ا يبذله النواب من 
جه��ود في خدمة الوط��ن والمواطنين. كما اس��تعرض معه 
س��بل تعزيز التعاون مع السلطة التش��ريعية لتحقيق كل ما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
م��ن جانبه، ق��دم العليوي ش��كره إل��ى رئيس مجل��س إدارة 
األوقاف الس��نية نظي��ر الجهود التي يبذلها في س��بيل خدمة 
بيوت اهلل عز وجل ودور العبادة والمش��اريع الوقفية ورعايتها 

بما يتناسب مع عظم دورها لخدمة المجتمع.
وحض��ر اللق��اء م��ن جان��ب اإلدارة، رئي��س قس��م الخدم��ات 

الهندسية والصيانة عبداهلل المعيلي.

 اتفاقية تعاون بين المستشفيات 
الحكومية و»الملكية للجراحين في أيرلندا«

التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ع 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د األنص��اري، ورئي��س تطوير 
الطبية  الملكي��ة  بالكلية  األعم��ال 
األيرلندية - جامعة البحرين الطبية 
سنيد لوسي، اتفاقية تعاون بهدف 
تدريب األطباء، حيث تشمل برنامجًا 
خاص��ًا لتدريب األطب��اء المقيمين، 
االبتعاث  برنام��ج  إل��ى  باإلضاف��ة 

للتخصصات الدقيقة.
وأك��د األنصاري، أهمية االس��تمرار 
وتوس��يع  الش��راكات  تعزي��ز  ف��ي 
آف��اق التعاون مع مختل��ف الجهات 
م��ن  التعليمي��ة  والمؤسس��ات 
الصحي��ة  الك��وادر  إش��راك  أج��ل 
العامل��ة ف��ي المزيد م��ن البرامج 
التدريبي��ة وتأهيلها بم��ا ينعكس 
عل��ى تمكينها م��ن توظيف أفضل 

الحديث��ة  المهني��ة  األس��اليب 
والتقني��ات المتط��ورة، ويع��زز من 
خبراته��ا ليصب في صال��ح تطوير 
جودة الخدم��ات المقدمة بالقطاع 

الطبي.
ونّوه بالحرص المستمر على تطوير 
وتدري��ب األطب��اء بالمستش��فيات 
الحكومي��ة، وذل��ك لتحقي��ق أعل��ى 

أن  مؤك��دًا  الكف��اءة،  مس��تويات 
االتفاقي��ة ُتعّزز م��ن مرونة تقديم 
لتلبي  الصحية وتطويرها  الخدمات 
احتياج��ات مختلف فئات المواطنين 
بالمملك��ة، من خالل  والمقيمي��ن 
تنظي��م عملي��ة التدري��ب، لضمان 
حص��ول المبتعثين عل��ى التدريب 
إل��ى  باإلضاف��ة  كام��اًل،  العمل��ي 
تقديم التدري��ب الطبي والتعليمي 
االمتحان��ات  واجتي��از  للتمري��ض 

المطلوبة.
فيم��ا أك��دت لوس��ي، عل��ى أهمية 
توس��يع آفاق العمل المشترك بين 
والكلية  الحكومي��ة  المستش��فيات 
الملكية الطبية األيرلندية بما يدعم 
الصحية  الك��وادر  مه��ارات  تعزي��ز 
والطبي��ة العاملة بالمملكة ويصب 

في تحقيق األهداف المشتركة.

 »المهن الصحية«: تحويل النشرة 
الورقية داخل علب األدوية إلى إلكترونية

أف��ادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية عن قرب تنفيذ 
مش��روع تحويل النش��رة التعريفية المتوافرة داخل علب األدوية إلى نشرة 
إلكتروني��ة من خالل اس��تخدام الرمز الش��ريطي QR code عل��ى العبوات 
والذي سيكون موجوًدا على العلبة الخارجية للدواء، حيث يتيح مسحه ضوئًيا 
م��ن قبل المري��ض أو أخصائي الرعاي��ة الصحية إلظهار كاف��ة المعلومات 

المرتبط��ة بالدواء. وأوضح��ت الهيئة أن ه��ذا التحول اإللكتروني لنش��رة 
األدوية يأت��ي بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، حيث س��يؤدي التحول 
إلى تس��هيل الوصول إلى المعلومات الطبية المحدثة وتنسيقها في جميع 
دول مجلس التع��اون الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا 

من العام الجاري 2023.

 خفر السواحل: افتتاح الدورة 
التنشيطية في اإلسعافات األولية

افتتح آمر جناح التدريب البحري بقيادة خفر الس��واحل، الدورة التنشيطية في 
اإلسعافات األولية، بمشاركة 12 من ضباط الصف والمدنيين من قيادة خفر 
السواحل ومختلف إدارات وزارة الداخلية. وأوضح آمر جناح التدريب البحري في 
كلمة له، أهداف ومخرجات الدورة، التي تأتي في إطار الخطة الس��نوية لرفع 
الكف��اءة واالرتقاء بالك��وادر للقيام بمهامهم على أكم��ل وجه وتوفير األمن 

والسالمة ألفراد المجتمع.
وتس��تمر الدورة التنشيطية في اإلسعافات األولية لمدة ثالثة أيام، وتنقسم 
إلى مرحلتين، وهي المرحلة النظرية وتشمل )مقدمة عن اإلسعافات األولية، 
محتوى صندوق اإلسعافات األولية، درجات الحروق ومعالجتها، أنواع الكسور 
ومعالجته��ا، أن��واع النزي��ف ومعالجتها وإنع��اش القلب الرئ��وي( والمرحلة 
الثانية هي المرحلة العملية وتشمل إنعاش القلب الرئوي وكيفية استخدام 

.AED جهاز

اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
الدكت��ور محم��د مب��ارك، الئح��ة 
االنضباط الطالبي الجديدة لجميع 
المراحل الدراس��ية ف��ي المدارس 
الحكومي��ة، التي اش��تملت للمرة 
األول��ى عل��ى المعالج��ات الخاصة 
بالمخالف��ات المرتكب��ة بالفصول 
التعل��م  أثن��اء  ف��ي  االفتراضي��ة 
اإللكتروني إلى جان��ب المخالفات 
المرتكب��ة ف��ي الفص��ول العادية 
أو خ��الل الرح��الت أو الفعاليات أو 

األنشطة المدرسية.
وأسقطت الالئحة الجديدة، معالجة 
الفص��ل النهائ��ي من الدراس��ة أو 
الحرمان من التعليم واس��تبدلتها 
المؤقت للمش��اركة في  بالتعليق 
األنشطة أو الفعاليات أو الرحالت، 
والوق��ف المؤقت عن الدراس��ة أو 

تغيي��ر النظام الدراس��ي إذا كانت 
إلى  إضاف��ة  المخالف��ة جس��يمة، 
التربوية  المعالج��ات  الكثير م��ن 
األخرى التي ترتك��ز على الخدمات 

المجتمعي��ة وال تحرم الطالب من 
الحصول على حقه في التعليم.

وهدف��ت الالئحة إل��ى توفير بيئة 
آمنة ف��ي أثناء التعلم بالمدرس��ة 
أو التعل��م اإللكترون��ي ع��ن بعد، 
يتوافر فيها تحقيق االلتزام بالقيم 
والمدرس��ية،  والنظ��م  األخالقي��ة 
والتحل��ي بالس��لوك القوي��م الذي 
يؤدي إلى تعميق العالقات القوية 
الطلب��ة  بي��ن  المحب��ة  وعالق��ات 
وإظه��ار االحترام الواجب وحس��ن 
الخل��ق والتقدي��ر ال��الزم للزم��الء 
التعليمي��ة  الهيئتي��ن  وألعض��اء 
واإلدارية وكل العاملين بالمدرسة، 

المدارس  إل��ى تمكي��ن  باإلضافة 
من معالجة المش��كالت السلوكية 
للطلبة بصورة تربوية بما يضمن 
تقويمها والحد منها لتحقيق سير 
صحيح وس��ليم للعملي��ة التربوية 

والتعليمية.
يذكر أن الئحة االنضباط الطالبي 
الجدي��دة س��يتم توزيعه��ا عل��ى 
الحكومية خالل  الم��دارس  جمي��ع 
األيام القليلة القادمة، حيث تعتبر 
إلزامية للمدارس الحكومية فقط، 
الخاص��ة  للم��دارس  يج��وز  لك��ن 
االسترش��اد به��ا إذا م��ا رغبت في 

ذلك.
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جزاءات للمخالفات اإللكترونية.. وتقويم 
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اعتمد الئحة االنضباط الطالبي.. وزير التربية: 

 إلغاء عقوبة الفصل النهائي والحرمان 
من التعليم وتطبيق معالجات تربوية بديلة

وزير التربية

TOEFLو IELTS بدء تدريب المعلمين على اختبارات

توزيع الدليل االسترشادي ألولياء األمور اليوم
تب��دأ الم��دارس الي��وم عملي��ة توزي��ع الدلي��ل 
االسترش��ادي ألولي��اء األم��ور الخ��اص باختباري 
الم��دارس  س��تقوم  حي��ث   ،TOEFLو  IELTS
بتس��ليمه للطلب��ة إليصاله إلى أولي��اء أمورهم، 
كما س��يتم توزي��ع الكراس��ات التدريبية الخاصة 
بالطلب��ة خالل األس��بوع الق��ادم تمهي��دًا لعقد 
االختبار التدريبي األول، بينما سيتم عقد االختبار 

التدريبي الثاني في مايو القادم.
وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة التربية والتعليم 
أمس مرحلة تهيئ��ة 370 معلمًا ومعلمة لمادة 
اللغ��ة اإلنجليزي��ة بالمدارس الثانوي��ة للتعامل 
مع المحتوى الخاص بامتحان IELTS، وذلك عبر 
توزيعهم على 4 مراكز تدريبية بحسب المناطق 

التعليمية.
 TOEFL كما س��يكون هناك تدريب عل��ى اختبار
للمعلمي��ن  الثاني��ة  التدريبي��ة  المرحل��ة  ف��ي 
والمعلمي��ن األوائ��ل والمنس��قين بالتعاون مع 
المكت��ب اإلقليم��ي للغ��ة اإلنجليزية بالس��فارة 

األمريكية.
ويتضمن برنامج التهيئة تدريب��ًا نظريًا وعمليًا 
عل��ى المحت��وى الخ��اص باالختباري��ن، وش��رحًا 

آللية التنفي��ذ والتقيي��م، وأهم المه��ارات التي 
يجب التركيز عليها أثن��اء تطبيق التدريبات على 
الطلبة في المدارس، وش��رحًا مفصاًل لمحتويات 
االختباري��ن الدوليين بالتعاون م��ع المختصين 
بإدارة سياسات وتطوير المناهج، ومركز اإلشراف 

التربوي.

وتأتي ه��ذه البرامج التدريبية بع��د إعالن وزارة 
التربية والتعليم اعتزامها تدريب 13000 طالب 
وطالبة م��ن المقبلين على التخ��رج في المرحلة 
 TOEFLو IELTS الثانوي��ة عل��ى أداء امتحان��ي
الدوليين، من أج��ل تهيئتهم للمرحلة الجامعية 

وتحسين فرص إعدادهم لسوق العمل.

المؤيد: تأهيل وتخريج قيادات 
وكفاءات شبابية عبر »المع«

اجتمع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة أيمن 
المؤيد، بحضور وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي باألعضاء 

المؤسسين لهيئة »المع«.
وف��ي بداي��ة االجتم��اع نقل األمي��ن العام للمجل��س األعلى 
للش��باب والرياض��ة تحيات س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ألعضاء الهيئة، موضحًا بأن س��موه يتطل��ع لهذه الهيئة أن 
تخرج قيادات ش��بابية وكفاءات ق��ادرة على حمل راية الوطن 
ف��ي ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
وأكد خالل اللقاء أن مخرجات برنامج المع الوطني تعمل على 
التواصل الفعال بين الرؤس��اء والمرؤوس��ين في جو تكاتفي 

حر قائم على التعاون والثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق.
وبي��ن ب��أن النزاه��ة ف��ي العالق��ات العملية هي أح��د أهم 
المعايير التي يج��ب أن تؤخذ بعين االعتبار عند العمل على 
أفكار جديدة وتنفيذ المش��اريع التي تهدف إلى جذب الشباب 
ومس��اعدتهم في تحقي��ق طموحاته��م وتمكينهم ليصبحوا 
قادة المس��تقبل، مؤكدًا عل��ى أن العمل ضمن خطة واضحة 
يعد م��ن الخطوات األساس��ية التي تضمن التط��ور المرجو 

لهذا البرنامج.
وأب��دى ارتياح��ه إل��ى آلية فري��ق عمل المع لوض��ع مخرجات 
برنامج المع الوطني في نس��خته الثالثة، وحث أعضاء الهيئة 
عل��ى تقدي��م النص��ح والمش��ورة الالزمين للمش��اركين في 
البرنامج لالرتقاء بهم، ولتحقيق األهداف المنشودة من خالل 
المعايير األساس��ية للبرنامج. متمنيًا لألعضاء المؤسس��ين 
لهيئة »المع« أن يكونوا على قدر من المسؤولية التي تحقق 

رؤى الهيئة.

»المواصالت« تشارك بالمؤتمر 
التقني العالمي بالرياض

ش��ارك وزير المواص��الت واالتصاالت محم��د الكعبي، والوفد 
المرافق له في الجلس��ة االفتتاحية النطالق فعاليات النسخة 
الثانية من المؤتم��ر التقني العالمي »LEAP 2023« والذي 
يق��ام ف��ي مدين��ة الري��اض بالمملك��ة العربية الس��عودية 
الشقيقة، وذلك بمش��اركة أكثر من 900 متحدث من مختلف 

دول العالم.
ويتناول المؤتمر العديد م��ن المواضيع كاالقتصاد الرقمي، 
والتقني��ات المالية، والم��دن الذكية، والتقني��ة النظيفة إلى 
جان��ب العديد من المواضي��ع المتعلقة باالبت��كار في مجال 

تقنية المعلومات.
وثمن الوزي��ر الدور الكبي��ر الذي تقوم ب��ه المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، 
حي��ث يبرز ه��ذا المؤتم��ر كعامل ج��ذب للش��ركات التقنية، 
واالستثمارات، وكالعب مهم في عملية التحول الرقمي محليًا 

وعالميًا.
وق��ام الوزير بزيارة إلى جناح البحرين في المعرض المصاحب 
للمؤتم��ر، حيث تش��ارك 24 ش��ركة بحريني��ة متخصصة في 

مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منها 4 شركات ناشئة.

رئيس األوقاف السنية يبحث 
مع العليوي تعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس األوقاف السنية الدكتور راشد الهاجري 
النائب محم��د العليوي، حيث أثنى على م��ا يبذله النواب من 
جه��ود في خدمة الوط��ن والمواطنين. كما اس��تعرض معه 
س��بل تعزيز التعاون مع السلطة التش��ريعية لتحقيق كل ما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
م��ن جانبه، ق��دم العليوي ش��كره إل��ى رئيس مجل��س إدارة 
األوقاف الس��نية نظي��ر الجهود التي يبذلها في س��بيل خدمة 
بيوت اهلل عز وجل ودور العبادة والمش��اريع الوقفية ورعايتها 

بما يتناسب مع عظم دورها لخدمة المجتمع.
وحض��ر اللق��اء م��ن جان��ب اإلدارة، رئي��س قس��م الخدم��ات 

الهندسية والصيانة عبداهلل المعيلي.

 اتفاقية تعاون بين المستشفيات 
الحكومية و»الملكية للجراحين في أيرلندا«

التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ع 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د األنص��اري، ورئي��س تطوير 
الطبية  الملكي��ة  بالكلية  األعم��ال 
األيرلندية - جامعة البحرين الطبية 
سنيد لوسي، اتفاقية تعاون بهدف 
تدريب األطباء، حيث تشمل برنامجًا 
خاص��ًا لتدريب األطب��اء المقيمين، 
االبتعاث  برنام��ج  إل��ى  باإلضاف��ة 

للتخصصات الدقيقة.
وأك��د األنصاري، أهمية االس��تمرار 
وتوس��يع  الش��راكات  تعزي��ز  ف��ي 
آف��اق التعاون مع مختل��ف الجهات 
م��ن  التعليمي��ة  والمؤسس��ات 
الصحي��ة  الك��وادر  إش��راك  أج��ل 
العامل��ة ف��ي المزيد م��ن البرامج 
التدريبي��ة وتأهيلها بم��ا ينعكس 
عل��ى تمكينها م��ن توظيف أفضل 

الحديث��ة  المهني��ة  األس��اليب 
والتقني��ات المتط��ورة، ويع��زز من 
خبراته��ا ليصب في صال��ح تطوير 
جودة الخدم��ات المقدمة بالقطاع 

الطبي.
ونّوه بالحرص المستمر على تطوير 
وتدري��ب األطب��اء بالمستش��فيات 
الحكومي��ة، وذل��ك لتحقي��ق أعل��ى 

أن  مؤك��دًا  الكف��اءة،  مس��تويات 
االتفاقي��ة ُتعّزز م��ن مرونة تقديم 
لتلبي  الصحية وتطويرها  الخدمات 
احتياج��ات مختلف فئات المواطنين 
بالمملك��ة، من خالل  والمقيمي��ن 
تنظي��م عملي��ة التدري��ب، لضمان 
حص��ول المبتعثين عل��ى التدريب 
إل��ى  باإلضاف��ة  كام��اًل،  العمل��ي 
تقديم التدري��ب الطبي والتعليمي 
االمتحان��ات  واجتي��از  للتمري��ض 

المطلوبة.
فيم��ا أك��دت لوس��ي، عل��ى أهمية 
توس��يع آفاق العمل المشترك بين 
والكلية  الحكومي��ة  المستش��فيات 
الملكية الطبية األيرلندية بما يدعم 
الصحية  الك��وادر  مه��ارات  تعزي��ز 
والطبي��ة العاملة بالمملكة ويصب 

في تحقيق األهداف المشتركة.

 »المهن الصحية«: تحويل النشرة 
الورقية داخل علب األدوية إلى إلكترونية

أف��ادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية عن قرب تنفيذ 
مش��روع تحويل النش��رة التعريفية المتوافرة داخل علب األدوية إلى نشرة 
إلكتروني��ة من خالل اس��تخدام الرمز الش��ريطي QR code عل��ى العبوات 
والذي سيكون موجوًدا على العلبة الخارجية للدواء، حيث يتيح مسحه ضوئًيا 
م��ن قبل المري��ض أو أخصائي الرعاي��ة الصحية إلظهار كاف��ة المعلومات 

المرتبط��ة بالدواء. وأوضح��ت الهيئة أن ه��ذا التحول اإللكتروني لنش��رة 
األدوية يأت��ي بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، حيث س��يؤدي التحول 
إلى تس��هيل الوصول إلى المعلومات الطبية المحدثة وتنسيقها في جميع 
دول مجلس التع��اون الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا 

من العام الجاري 2023.

 خفر السواحل: افتتاح الدورة 
التنشيطية في اإلسعافات األولية

افتتح آمر جناح التدريب البحري بقيادة خفر الس��واحل، الدورة التنشيطية في 
اإلسعافات األولية، بمشاركة 12 من ضباط الصف والمدنيين من قيادة خفر 
السواحل ومختلف إدارات وزارة الداخلية. وأوضح آمر جناح التدريب البحري في 
كلمة له، أهداف ومخرجات الدورة، التي تأتي في إطار الخطة الس��نوية لرفع 
الكف��اءة واالرتقاء بالك��وادر للقيام بمهامهم على أكم��ل وجه وتوفير األمن 

والسالمة ألفراد المجتمع.
وتس��تمر الدورة التنشيطية في اإلسعافات األولية لمدة ثالثة أيام، وتنقسم 
إلى مرحلتين، وهي المرحلة النظرية وتشمل )مقدمة عن اإلسعافات األولية، 
محتوى صندوق اإلسعافات األولية، درجات الحروق ومعالجتها، أنواع الكسور 
ومعالجته��ا، أن��واع النزي��ف ومعالجتها وإنع��اش القلب الرئ��وي( والمرحلة 
الثانية هي المرحلة العملية وتشمل إنعاش القلب الرئوي وكيفية استخدام 
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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«: 
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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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محافظ الجنوبية يشيد بجهود الدوسري
اس��تقبل محاف��ظ الجنوبي��ة س��مو 
الش��يخ خليف��ة بن عل��ي آل خليفة، 
نائب المحافظ العميد عيسى ثامر 
الدوس��ري، بمناس��بة انته��اء فترة 
عمله بالمحافظة، بحضور عدد من 

مسؤولي المحافظة.
وخالل اللق��اء، أثنى س��موه بجهود 
نائب المحافظ المثمرة طوال فترة 
عمل��ه بالمحافظة، مش��يدًا س��موه 
بدور النائ��ب المش��هود في خدمة 
المحافظة وأهاليها، وذلك من خالل 
متابعته لمختل��ف المهام الموكلة 
إلي��ه بكل إخ��الص وتف��ان، منوهًا 
سموه بإسهاماته األمنية لدور ذلك 
ف��ي تعزي��ز الش��راكة المجتمعية، 
معربًا سموه عن خالص تمنياته له 

بالتوفيق والنجاح. 

بعدها، كّرم سمو المحافظ، العميد 
عيسى ثامر الدوس��ري والذي أعرب 
بدوره ع��ن خالص ش��كره وتقديره 
لس��مو محافظ الجنوبي��ة على هذه 

اللفتة الكريمة، منوهًا بدور س��موه 
ف��ي النه��وض ب��أدوار المحافظ��ة 
إيجابًا  ذل��ك  وأهدافه��ا النع��كاس 
عل��ى مجتم��ع وأهال��ي المحافظة، 

مش��يدًا بالتع��اون المتمي��ز ال��ذي 
القاه م��ن الجميع خالل فترة إلحاقه 
بالمحافظ��ة، متمني��ًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.

 »شرطة الشمالية« تبحث التعاون
 مع جمعية األطفال ذوي الصعوبة بالسلوك

تفعياًل لمبدأ الش��راكة المجتمعية 
ال��ذي تنتهج��ه وزارة الداخلية ودور 
مكات��ب حماي��ة األس��رة والطف��ل 
إط��ار  وف��ي  الش��رطة،  بمديري��ات 
تعزيز التعاون والتنس��يق بالشراكة 
بي��ن ه��ذه المكات��ب وم��ا تمثل��ه 
من قيم��ة مضافة لتعزي��ز الحفاظ 
للفرد  واالطمئن��ان  االس��تقرار  على 
والمجتم��ع وكافة الجه��ات المعنية 
بشؤون األسرة والطفل، قام وفد من 
الشمالية  المحافظة  مديرية شرطة 
برئاس��ة العمي��د عيس��ى القط��ان 
مدير عام مديرية شرطة المحافظة 
جمعي��ة  إل��ى  بزي��ارة  الش��مالية، 
البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في 
الس��لوك والتواص��ل بمنطقة عالي، 
والتق��ى رئيس��ة الجمعية الش��يخة 

رانية بنت علي آل خليفة.
اس��تعراض  ت��م  الزي��ارة  وخ��الل 
المميزات التي أضافها المقر الجديد 

لمرك��ز التوح��د والذي يوف��ر مزيجًا 
فريدًا من عالج��ات »ABA« لتحليل 
الس��لوك التطبيق��ي وبن��اء مهارات 
التنشئة االجتماعية، بما يسهم في 
تطوير القدرات اإلدراكية والمهارات 
األساس��ية للطلب��ة ليعيش��وا حياة 
منتجة ويكونوا أشخاصًا ذوي كفاءة 

وقادرين على االندماج في المجتمع.
كما ت��م خ��الل الزيارة، بحث س��بل 
التعاون وتبادل الخبرات والتنس��يق 
لعق��د محاض��رات ودورات تدريبية 
المتخص��ص  الطاق��م  يقدمه��ا 
المديري��ة  لمنتس��بي  بالمرك��ز 
العاملي��ن بمكت��ب حماية األس��رة 

التعام��ل  والطف��ل، ح��ول كيفي��ة 
الصحي��ح م��ع ه��ذه الفئ��ة الهامة 
بالمجتمع، وذلك س��عيًا في تقديم 
أفض��ل الخدم��ات من قب��ل مكتب 

حماية األسرة والطفل.
من جانبه، أش��اد مدير عام مديرية 
ش��رطة المحافظة الشمالية بجهود 
ذوي  لألطف��ال  البحري��ن  جمعي��ة 
الصعوب��ة في الس��لوك والتواصل، 
معرب��ًا ع��ن تقدي��ره لدور رئيس��ة 
الجمعي��ة الش��يخة راني��ة بنت علي 
آل خليفة في نش��ر الوعي والثقافة 
المجتمعي��ة بأهمي��ة تأهي��ل هذه 
الفئة من األطفال وتمهيد طريقهم 
أش��خاصًا  ليكون��وا  المجتم��ع  ف��ي 
فاعلين يعود نفعهم على أنفسهم 
والمجتم��ع، متمنيًا أن يس��تمر هذا 
التعاون الذي يترجم روح الش��راكة 
ال��ذي تتبناه  المجتمعي��ة والفك��ر 

وزارة الداخلية.

بشارع خليج البحرين في المرحلة األولى

»بلدية الجنوبية« تدشن 15 حاوية لسائقي الدراجات الهوائية
دش��نت بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية حاوي��ات مخصصة لس��ائقي 
الدراج��ات الهوائية عل��ى امتداد ش��ارع خليج البحري��ن المحاذي 
لجامع��ة البحرين من الجهة الغربية وحلب��ة البحرين الدولية إلى 
ش��ارع بالج الجزائر، وجاء ذلك انطالق��ًا من خطتها لتعزيز أهداف 
التنمية المستدامة وتطبيق قانون النظافة العامة رقم ١٠ لسنة 

.٢٠١٩
وكشفت بلدية المنطقة الجنوبية بأنه تم تركيب عدد ١٥ حاوية 
مصنوعة كليًا م��ن مواد معاد تدويرها بأش��كال عصرية وبأعلى 
مواصفات الجودة بشارع خليج البحرين لمساعدة سائقي  الدراجات 
الهوائي��ة على التخلص من نفاياتهم بس��هولة دون الحاجة إلى 
التوقف عن الس��ير ولتعزيز المظهر الجمالي للمدينة ولإلس��هام 

في رفع مستوى النظافة في شوارع المنطقة. 
وضم��ن خطة العم��ل إلى تتطلع إل��ى تحقيقها بلدي��ة المنطقة 
الجنوبية س��يتم اس��تكمال توزيع الحاويات بمراحل مختلفة على 
ش��وارع المنطقة الرئيس��ية المهمة وتحديدًا تلك التي يكثر بها 

ممارسة ركوب الدراجات الهوائية. 
وتأت��ي هذه المب��ادرة ضمن عدد كبي��ر من المب��ادرات والبرامج 
واألفكار التحس��ينية المس��تدامة التي تس��عى بلدي��ة المنطقة 
الجنوبية إلى تحقيقها بتوجيهات واهتمام من سعادة وزير شؤون 
البلديات والزراعة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات بأهمية تطبيق 
قان��ون النظافة للحفاظ عل��ى قيم النظافة العام��ة في المجتمع 

ورفع مستوى الوعي البيئي والمحافظة على النظافة العامة.

 سفير المنامة بواشنطن: عالقات ثنائية
 متميزة تجمع البحرين بالواليات المتحدة

أكد سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة 
األمريكي��ة الش��يخ عب��داهلل بن راش��د آل خليفة، 
العالقات الثنائي��ة التي تجمع مملك��ة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية في شتى المجاالت.
ج��اء ذلك، خ��الل مش��اركته في جلس��ة الطاولة 
المس��تديرة، مع كل من وزي��ر الزراعة في والية 
أي��وا، مايكل نيي��ق، ورئيس مكتب أي��وا للزراعة 
برينت جونس��ون، وعدد من الشخصيات المعنية 
لمجموعات السلع التابعة للوالية، وذلك في إطار 

الزيارة الرسمية له إلى الوالية.
كما اس��تعرض الفرص التجاري��ة المتوافرة في 
المملكة، والتي تركز على إعطاء األولوية ألهداف 
التنمي��ة المس��تدامة وتعزي��ز األم��ن الغذائي، 
مؤك��دا األهمية الت��ي توليها البحري��ن لقضية 
األم��ن الغذائ��ي والتنمي��ة المس��تدامة ضمن 
المس��يرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المعظ��م، وبالمتابعة المس��تمرة 
من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ووفق رؤية البحري��ن االقتصادية 2030، وتنويع 
الف��رص التجارية ل��دى المملكة، مم��ا يعزز من 

أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ش��ارك أيضًا في فعالية بعن��وان »البحرين، 
بوابة الخليج العربي« التي تم تنظيمها من قبل 
غرف��ة التجارة األمريكي��ة والعربية وغرفة تجارة 
دي موين الكبرى، بالتعاون مع هيئة أيوا للتنمية 
االقتصادية وهيئة الخدمات التجارية األمريكية، 
والتي ش��ارك فيها عدد من الشخصيات الرفيعة 

المس��توى م��ن بينهم الس��يد ب��ول ب��ات، وزير 
خارجي��ة والية أيوا، جاي باي��رز، الرئيس والمدير 
التنفي��ذي لغرفة تجارة دي موين الكبرى، وتيري 
برانستاد، المحافظ السابق لوالية أيوا والرئيس 

الحالي لمؤسسة جائزة الغذاء العالمية.
 وتط��رق خالل الفعالية إلى الفرص التجارية في 
المملك��ة والتي تأت��ي لتحقيق أه��داف التنمية 
الممي��زات  وكذل��ك  والتنافس��ية،  المس��تدامة 
ومنه��ا  المملك��ة،  ل��دى  الموج��ودة  التجاري��ة 
إنش��اء منطقة التجارة األمريكي��ة والتي تعطى 
األولوية للش��ركات األمريكية في تعزيز التعاون 
االقتص��ادي والتج��اري والصناع��ي، ودف��ع عجلة 
التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد وفقًا 
لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى الفرص 

االستثمارية المتوفرة في المنطقة.
وأشاد الحضور بدور البحرين في تعزيز العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن ف��ي ش��تى المج��االت، 
وجهوده��ا المتواصل��ة لتحقيق أه��داف التنمية 
المس��تدامة، والت��زام المملك��ة بتحقي��ق هدف 
الحي��اد الكربون��ي كجزء م��ن التزامه��ا بأهداف 
مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتغير المناخي، 
كم��ا أش��ادوا بنجاح خط��ة التعاف��ي االقتصادي 

للمملكة.
وأش��اد الحضور بتواصل الس��فير مع المؤسسات 
الصناعي��ة ل��دى الوالي��ة، والذي ب��دوره أدى إلى 
تعزي��ز مكان��ة المملكة ف��ي المج��ال الصناعي 
للوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة مما يت��رك األثر 
اإليجابي بشكل مباشر على التجارة الثنائية بين 

البلدين.

 وزير اإلعالم يبحث 
 االستعدادات الستضافة 

دورة األلعاب المدرسية 2024

بحث وزي��ر اإلعالم الدكتور رم��زان النعيم��ي، ورئيس اللجنة 
التنفيذية لإلعداد لتنظيم دورة األلعاب المدرسية إسحاق عبد 
اهلل، االس��تعدادات والتحضيرات الجارية الستضافة البحرين 
دورة األلعاب المدرس��ية الدولية 2024، والمزمع إقامتها في 
أكتوبر 2024، بمش��اركة 80 دولة حول العالم و5 آالف طالب 

وطالبة.
وأك��د النعيمي على م��ا تحظى به الرياضة ف��ي البحرين من 
اهتمام كبير على كافة المس��تويات، وما تتمتع به المملكة 
من مكان��ة رائدة في اس��تضافة وتنظيم مختل��ف البطوالت 

اإلقليمية والدولية.
وأش��ار إلى أن اس��تضافة البحرين لدورة األلعاب المدرس��ية 
الدولي��ة 2024، والت��ي تحظ��ى برعاية س��امية م��ن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، تعد حدثًا رياضيًا عالميًا متميزًا يعزز موقع المملكة 
على خريط��ة الفعالي��ات الرياضية العالمي��ة، مؤكدًا حرص 
الوزارة على توفير كافة س��بل الدعم اإلعالمي إلنجاح فعاليات 
البطول��ة وإبرازها بالش��كل الذي يعكس الص��ورة الحضارية 

المشرفة لمملكة البحرين.
م��ن جانب��ه، أعرب عبد اهلل عن ش��كره للوزير عل��ى اهتمامه 
ودعم��ه إلبراز ه��ذه البطولة العالمية بما يس��هم في تعزيز 
المكان��ة الرياضي��ة المتميزة للبحرين ودوره��ا على الصعيد 

الرياضي العالمي.

وزيرة الصحة: دور كبير للكفاءات 
الوطنية في إبراز نجاحات 
البحرين بمختلف المجاالت

أك��دت وزيرة الصح��ة الدكت��ورة جليلة الس��يد، عل��ى الجهود 
المتميزة التي تقوم بها الكفاءات الوطنية من الكوادر الصحية 
واإلدارية في وزارة الصحة بمجال البحوث العلمية والدراس��ات 
العليا، لتس��اهم في اس��تعراض أهم التج��ارب وأبرز المنجزات 
والمبادرات الرائدة التي تحّققها البحرين في مختلف المجاالت، 
والت��ي تعتب��ر نموذجًا يحتذى ب��ه على الصعيدي��ن اإلقليمي 

والعالمي.
ج��اء ذلك، ل��دى اس��تقبالها رئيس قس��م الش��ؤون القانونية 
بالوزارة كمال جمال، والذي س��ّلمها نس��خة من الدراسة التي 
أعدها لنيل درجة الماجس��تير تحت عن��وان: »مواجهة الجوائح 
بين إع��الن الس��المة الوطنية وإج��راءات الضب��ط اإلداري في 

التشريع البحريني-دراسة مقارنة«.
ونّوه��ت الوزيرة بأهمي��ة توثيق المنج��زات الصحية المتميزة 
وقص��ص النجاح الت��ي حققها فريق البحرين ب��كل اقتدار أثناء 
فت��رة التصدي لجائحة فيروس كورون��ا العالمية )كوفيد 19(، 
والتي تم من خاللها تطوير القدرة العالية للمنظومة الصحية 
على كافة المس��تويات وتحس��ين كفاءتها في تجاوز مثل هذه 
التحدي��ات الصحي��ة العالمية بجدارة وعزم، مش��يدة بالجهود 
الطيبة التي بذلها كمال في إعداد هذه الرس��الة، ومتمنيًة له 

دوام التوفيق والنجاح بما يصب في خدمة مملكة البحرين.
من جانبه أعرب جمال، عن ش��كره للوزيرة وجميع المسؤولين 
ب��وزارة الصحة عل��ى دعمهم ومس��اندتهم له ف��ي إنجاز هذه 
الدراسة التي تبرز أهم الجوانب القانونية والتشريعية المتخذة 

في مملكة البحرين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
الدكت��ور محم��د مب��ارك، الئح��ة 
االنضباط الطالبي الجديدة لجميع 
المراحل الدراس��ية ف��ي المدارس 
الحكومي��ة، التي اش��تملت للمرة 
األول��ى عل��ى المعالج��ات الخاصة 
بالمخالف��ات المرتكب��ة بالفصول 
التعل��م  أثن��اء  ف��ي  االفتراضي��ة 
اإللكتروني إلى جان��ب المخالفات 
المرتكب��ة ف��ي الفص��ول العادية 
أو خ��الل الرح��الت أو الفعاليات أو 

األنشطة المدرسية.
وأسقطت الالئحة الجديدة، معالجة 
الفص��ل النهائ��ي من الدراس��ة أو 
الحرمان من التعليم واس��تبدلتها 
المؤقت للمش��اركة في  بالتعليق 
األنشطة أو الفعاليات أو الرحالت، 
والوق��ف المؤقت عن الدراس��ة أو 

تغيي��ر النظام الدراس��ي إذا كانت 
إلى  إضاف��ة  المخالف��ة جس��يمة، 
التربوية  المعالج��ات  الكثير م��ن 
األخرى التي ترتك��ز على الخدمات 

المجتمعي��ة وال تحرم الطالب من 
الحصول على حقه في التعليم.

وهدف��ت الالئحة إل��ى توفير بيئة 
آمنة ف��ي أثناء التعلم بالمدرس��ة 
أو التعل��م اإللكترون��ي ع��ن بعد، 
يتوافر فيها تحقيق االلتزام بالقيم 
والمدرس��ية،  والنظ��م  األخالقي��ة 
والتحل��ي بالس��لوك القوي��م الذي 
يؤدي إلى تعميق العالقات القوية 
الطلب��ة  بي��ن  المحب��ة  وعالق��ات 
وإظه��ار االحترام الواجب وحس��ن 
الخل��ق والتقدي��ر ال��الزم للزم��الء 
التعليمي��ة  الهيئتي��ن  وألعض��اء 
واإلدارية وكل العاملين بالمدرسة، 

المدارس  إل��ى تمكي��ن  باإلضافة 
من معالجة المش��كالت السلوكية 
للطلبة بصورة تربوية بما يضمن 
تقويمها والحد منها لتحقيق سير 
صحيح وس��ليم للعملي��ة التربوية 

والتعليمية.
يذكر أن الئحة االنضباط الطالبي 
الجدي��دة س��يتم توزيعه��ا عل��ى 
الحكومية خالل  الم��دارس  جمي��ع 
األيام القليلة القادمة، حيث تعتبر 
إلزامية للمدارس الحكومية فقط، 
الخاص��ة  للم��دارس  يج��وز  لك��ن 
االسترش��اد به��ا إذا م��ا رغبت في 

ذلك.
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اعتمد الئحة االنضباط الطالبي.. وزير التربية: 

 إلغاء عقوبة الفصل النهائي والحرمان 
من التعليم وتطبيق معالجات تربوية بديلة

وزير التربية

TOEFLو IELTS بدء تدريب المعلمين على اختبارات

توزيع الدليل االسترشادي ألولياء األمور اليوم
تب��دأ الم��دارس الي��وم عملي��ة توزي��ع الدلي��ل 
االسترش��ادي ألولي��اء األم��ور الخ��اص باختباري 
الم��دارس  س��تقوم  حي��ث   ،TOEFLو  IELTS
بتس��ليمه للطلب��ة إليصاله إلى أولي��اء أمورهم، 
كما س��يتم توزي��ع الكراس��ات التدريبية الخاصة 
بالطلب��ة خالل األس��بوع الق��ادم تمهي��دًا لعقد 
االختبار التدريبي األول، بينما سيتم عقد االختبار 

التدريبي الثاني في مايو القادم.
وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة التربية والتعليم 
أمس مرحلة تهيئ��ة 370 معلمًا ومعلمة لمادة 
اللغ��ة اإلنجليزي��ة بالمدارس الثانوي��ة للتعامل 
مع المحتوى الخاص بامتحان IELTS، وذلك عبر 
توزيعهم على 4 مراكز تدريبية بحسب المناطق 

التعليمية.
 TOEFL كما س��يكون هناك تدريب عل��ى اختبار
للمعلمي��ن  الثاني��ة  التدريبي��ة  المرحل��ة  ف��ي 
والمعلمي��ن األوائ��ل والمنس��قين بالتعاون مع 
المكت��ب اإلقليم��ي للغ��ة اإلنجليزية بالس��فارة 

األمريكية.
ويتضمن برنامج التهيئة تدريب��ًا نظريًا وعمليًا 
عل��ى المحت��وى الخ��اص باالختباري��ن، وش��رحًا 

آللية التنفي��ذ والتقيي��م، وأهم المه��ارات التي 
يجب التركيز عليها أثن��اء تطبيق التدريبات على 
الطلبة في المدارس، وش��رحًا مفصاًل لمحتويات 
االختباري��ن الدوليين بالتعاون م��ع المختصين 
بإدارة سياسات وتطوير المناهج، ومركز اإلشراف 

التربوي.

وتأتي ه��ذه البرامج التدريبية بع��د إعالن وزارة 
التربية والتعليم اعتزامها تدريب 13000 طالب 
وطالبة م��ن المقبلين على التخ��رج في المرحلة 
 TOEFLو IELTS الثانوي��ة عل��ى أداء امتحان��ي
الدوليين، من أج��ل تهيئتهم للمرحلة الجامعية 

وتحسين فرص إعدادهم لسوق العمل.

المؤيد: تأهيل وتخريج قيادات 
وكفاءات شبابية عبر »المع«

اجتمع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة أيمن 
المؤيد، بحضور وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي باألعضاء 

المؤسسين لهيئة »المع«.
وف��ي بداي��ة االجتم��اع نقل األمي��ن العام للمجل��س األعلى 
للش��باب والرياض��ة تحيات س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ألعضاء الهيئة، موضحًا بأن س��موه يتطل��ع لهذه الهيئة أن 
تخرج قيادات ش��بابية وكفاءات ق��ادرة على حمل راية الوطن 
ف��ي ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
وأكد خالل اللقاء أن مخرجات برنامج المع الوطني تعمل على 
التواصل الفعال بين الرؤس��اء والمرؤوس��ين في جو تكاتفي 

حر قائم على التعاون والثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق.
وبي��ن ب��أن النزاه��ة ف��ي العالق��ات العملية هي أح��د أهم 
المعايير التي يج��ب أن تؤخذ بعين االعتبار عند العمل على 
أفكار جديدة وتنفيذ المش��اريع التي تهدف إلى جذب الشباب 
ومس��اعدتهم في تحقي��ق طموحاته��م وتمكينهم ليصبحوا 
قادة المس��تقبل، مؤكدًا عل��ى أن العمل ضمن خطة واضحة 
يعد م��ن الخطوات األساس��ية التي تضمن التط��ور المرجو 

لهذا البرنامج.
وأب��دى ارتياح��ه إل��ى آلية فري��ق عمل المع لوض��ع مخرجات 
برنامج المع الوطني في نس��خته الثالثة، وحث أعضاء الهيئة 
عل��ى تقدي��م النص��ح والمش��ورة الالزمين للمش��اركين في 
البرنامج لالرتقاء بهم، ولتحقيق األهداف المنشودة من خالل 
المعايير األساس��ية للبرنامج. متمنيًا لألعضاء المؤسس��ين 
لهيئة »المع« أن يكونوا على قدر من المسؤولية التي تحقق 

رؤى الهيئة.

»المواصالت« تشارك بالمؤتمر 
التقني العالمي بالرياض

ش��ارك وزير المواص��الت واالتصاالت محم��د الكعبي، والوفد 
المرافق له في الجلس��ة االفتتاحية النطالق فعاليات النسخة 
الثانية من المؤتم��ر التقني العالمي »LEAP 2023« والذي 
يق��ام ف��ي مدين��ة الري��اض بالمملك��ة العربية الس��عودية 
الشقيقة، وذلك بمش��اركة أكثر من 900 متحدث من مختلف 

دول العالم.
ويتناول المؤتمر العديد م��ن المواضيع كاالقتصاد الرقمي، 
والتقني��ات المالية، والم��دن الذكية، والتقني��ة النظيفة إلى 
جان��ب العديد من المواضي��ع المتعلقة باالبت��كار في مجال 

تقنية المعلومات.
وثمن الوزي��ر الدور الكبي��ر الذي تقوم ب��ه المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، 
حي��ث يبرز ه��ذا المؤتم��ر كعامل ج��ذب للش��ركات التقنية، 
واالستثمارات، وكالعب مهم في عملية التحول الرقمي محليًا 

وعالميًا.
وق��ام الوزير بزيارة إلى جناح البحرين في المعرض المصاحب 
للمؤتم��ر، حيث تش��ارك 24 ش��ركة بحريني��ة متخصصة في 

مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منها 4 شركات ناشئة.

رئيس األوقاف السنية يبحث 
مع العليوي تعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس األوقاف السنية الدكتور راشد الهاجري 
النائب محم��د العليوي، حيث أثنى على م��ا يبذله النواب من 
جه��ود في خدمة الوط��ن والمواطنين. كما اس��تعرض معه 
س��بل تعزيز التعاون مع السلطة التش��ريعية لتحقيق كل ما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
م��ن جانبه، ق��دم العليوي ش��كره إل��ى رئيس مجل��س إدارة 
األوقاف الس��نية نظي��ر الجهود التي يبذلها في س��بيل خدمة 
بيوت اهلل عز وجل ودور العبادة والمش��اريع الوقفية ورعايتها 

بما يتناسب مع عظم دورها لخدمة المجتمع.
وحض��ر اللق��اء م��ن جان��ب اإلدارة، رئي��س قس��م الخدم��ات 

الهندسية والصيانة عبداهلل المعيلي.

 اتفاقية تعاون بين المستشفيات 
الحكومية و»الملكية للجراحين في أيرلندا«

التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ع 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د األنص��اري، ورئي��س تطوير 
الطبية  الملكي��ة  بالكلية  األعم��ال 
األيرلندية - جامعة البحرين الطبية 
سنيد لوسي، اتفاقية تعاون بهدف 
تدريب األطباء، حيث تشمل برنامجًا 
خاص��ًا لتدريب األطب��اء المقيمين، 
االبتعاث  برنام��ج  إل��ى  باإلضاف��ة 

للتخصصات الدقيقة.
وأك��د األنصاري، أهمية االس��تمرار 
وتوس��يع  الش��راكات  تعزي��ز  ف��ي 
آف��اق التعاون مع مختل��ف الجهات 
م��ن  التعليمي��ة  والمؤسس��ات 
الصحي��ة  الك��وادر  إش��راك  أج��ل 
العامل��ة ف��ي المزيد م��ن البرامج 
التدريبي��ة وتأهيلها بم��ا ينعكس 
عل��ى تمكينها م��ن توظيف أفضل 

الحديث��ة  المهني��ة  األس��اليب 
والتقني��ات المتط��ورة، ويع��زز من 
خبراته��ا ليصب في صال��ح تطوير 
جودة الخدم��ات المقدمة بالقطاع 

الطبي.
ونّوه بالحرص المستمر على تطوير 
وتدري��ب األطب��اء بالمستش��فيات 
الحكومي��ة، وذل��ك لتحقي��ق أعل��ى 

أن  مؤك��دًا  الكف��اءة،  مس��تويات 
االتفاقي��ة ُتعّزز م��ن مرونة تقديم 
لتلبي  الصحية وتطويرها  الخدمات 
احتياج��ات مختلف فئات المواطنين 
بالمملك��ة، من خالل  والمقيمي��ن 
تنظي��م عملي��ة التدري��ب، لضمان 
حص��ول المبتعثين عل��ى التدريب 
إل��ى  باإلضاف��ة  كام��اًل،  العمل��ي 
تقديم التدري��ب الطبي والتعليمي 
االمتحان��ات  واجتي��از  للتمري��ض 

المطلوبة.
فيم��ا أك��دت لوس��ي، عل��ى أهمية 
توس��يع آفاق العمل المشترك بين 
والكلية  الحكومي��ة  المستش��فيات 
الملكية الطبية األيرلندية بما يدعم 
الصحية  الك��وادر  مه��ارات  تعزي��ز 
والطبي��ة العاملة بالمملكة ويصب 

في تحقيق األهداف المشتركة.

 »المهن الصحية«: تحويل النشرة 
الورقية داخل علب األدوية إلى إلكترونية

أف��ادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية عن قرب تنفيذ 
مش��روع تحويل النش��رة التعريفية المتوافرة داخل علب األدوية إلى نشرة 
إلكتروني��ة من خالل اس��تخدام الرمز الش��ريطي QR code عل��ى العبوات 
والذي سيكون موجوًدا على العلبة الخارجية للدواء، حيث يتيح مسحه ضوئًيا 
م��ن قبل المري��ض أو أخصائي الرعاي��ة الصحية إلظهار كاف��ة المعلومات 

المرتبط��ة بالدواء. وأوضح��ت الهيئة أن ه��ذا التحول اإللكتروني لنش��رة 
األدوية يأت��ي بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، حيث س��يؤدي التحول 
إلى تس��هيل الوصول إلى المعلومات الطبية المحدثة وتنسيقها في جميع 
دول مجلس التع��اون الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا 

من العام الجاري 2023.

 خفر السواحل: افتتاح الدورة 
التنشيطية في اإلسعافات األولية

افتتح آمر جناح التدريب البحري بقيادة خفر الس��واحل، الدورة التنشيطية في 
اإلسعافات األولية، بمشاركة 12 من ضباط الصف والمدنيين من قيادة خفر 
السواحل ومختلف إدارات وزارة الداخلية. وأوضح آمر جناح التدريب البحري في 
كلمة له، أهداف ومخرجات الدورة، التي تأتي في إطار الخطة الس��نوية لرفع 
الكف��اءة واالرتقاء بالك��وادر للقيام بمهامهم على أكم��ل وجه وتوفير األمن 

والسالمة ألفراد المجتمع.
وتس��تمر الدورة التنشيطية في اإلسعافات األولية لمدة ثالثة أيام، وتنقسم 
إلى مرحلتين، وهي المرحلة النظرية وتشمل )مقدمة عن اإلسعافات األولية، 
محتوى صندوق اإلسعافات األولية، درجات الحروق ومعالجتها، أنواع الكسور 
ومعالجته��ا، أن��واع النزي��ف ومعالجتها وإنع��اش القلب الرئ��وي( والمرحلة 
الثانية هي المرحلة العملية وتشمل إنعاش القلب الرئوي وكيفية استخدام 
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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 
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 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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»إيميل« يبرئ متهمين من سرقة مكيفات
أيمن شكل «

كش��فت رس��الة بري��د إلكتروني عن 
ب��راءة متهمي��ن بس��رقة مكيف��ات 
مخ��زن  م��ن  ومع��دات  وأجه��زة 
ش��ركتهما، وذل��ك بع��د أن تق��دم 
ش��ريك س��ابق ببالغ ضدهما، وقالت 
يمل��كان  المتهمي��ن  إن  المحكم��ة 
تفويضًا من الشركة الموردة كما هو 
ثابت بالبريد اإللكتروني، وأن الُمبلغ 
ل��م يعد يعمل في الش��ركة، وقضت 

ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل 
عبدالعظي��م  المحام��ي  المتهمي��ن 
حبي��ل، أن المبلغ ذكر ف��ي بالغه أنه 
كان ش��ريكًا ف��ي ش��ركة المكيف��ات 
لتسويق منتجاتها في البحرين، وقد 
قامت ش��ركته بتركيب مكيفات في 
إحدى األس��واق وتبين وجود خلل في 
بع��ض المكيف��ات، فق��ام بمخاطبة 
الشركة وتم تزويده بمكيفات أخرى، 

وق��ام بتخزينها في مخزن الش��ركة، 
إال أن��ه وبع��د فت��رة اكتش��ف قي��ام 
المتهمين واللذين يملكان الش��ركة 
بسرقة تلك المكيفات ومعدات أخرى 

من مخزن الشركة.
وقدم المحامي حبيل للمحكمة نسخة 
م��ن بريد إلكترون��ي يوضح تفويض 

المتهمي��ن من قبل الش��ركة للقيام 
نياب��ة عنه��ا بتس��وية كاف��ة األمور 
المالي��ة والفني��ة العالقة بمش��روع 
إح��دى األس��واق وبي��ن اإليمي��ل أن 
المبلغ لم يعد يعمل بأي ش��كل من 
األشكال في الش��ركة الموردة، سواء 
بش��كل ش��خصي أو من خالل كيانات 

مؤسسية منذ أكتوبر 2021.
وأكد وكي��ل المتهمي��ن أن المبلغ - 
وبموج��ب ذلك التفوي��ض - يضحى 
غي��ر مال��ك للمنق��والت الت��ي زع��م 
اخت��الس المتهمين له��ا - كما أنه 
لم يقم بس��داد قيمة تلك المنقوالت 
وفقًا لم��ا هو ثابت بمحض��ر أقواله، 
فض��اًل ع��ن إلغ��اء التخوي��ل الصادر 
إليه من الش��ركة الم��وردة لتمثيلها 
والتروي��ج لبضائعه��ا، وبالتال��ي لم 
تضح يد المتهمي��ن على ذلك المال 
يدًا عارضة ب��ل أصبحت حيازتهما له 
بموج��ب س��ند تخويل من الش��ركة 
الموردة، والتي ال زال��ت مالكة لتلك 

الش��حنة في ظل ع��دم قي��ام المبلغ 
بس��داد قيم��ة البضاع��ة وبم��ا أنها 
ملكه لش��حنه جاز لها نق��ل حيازتها 
من المبلغ إلى المتهمين، األمر الذي 
ترى مع��ه المحكم��ة أن المال محل 

الواقعة.
وقال��ت المحكمة في حيثيات حكمها 
إنه��ا قد محص��ت الدع��وى وأحاطت 
ومالبس��اتها  وظروفه��ا  بوقائعه��ا 
وبأدل��ة اإلثب��ات التي ق��ام االتهام 
عليه��ا ع��ن بص��ر وبصي��رة وفطنت 
إليها ووازن��ت بينها، وخلصت إلى أن 
األدلة القائمة في الدعوى ال ترش��ح 
إلى توافر أركان الجريمة المنس��وبة 
إل��ى المتهمين على نحو م��ا تقدم، 
األم��ر ال��ذي ال يمك��ن مع��ه القضاء 
بإدانتهما ع��ن ه��ذه الجريمة، مما 
يتعين مع��ه والحال القض��اء ببراءة 
المتهمي��ن مم��ا أس��ند إليهم��ا من 
اتهام إعمااًل لحك��م المادة 255 من 

قانون اإلجراءات الجنائية.

عبدالعظيم حبيل

 إثبات نسب طفل رغم اختالف
التواريخ المذكورة في العقد العرفي

أيمن شكل «

أكدت المحكمة الش��رعية أن الورقة 
العرفي��ة ال تعتب��ر منش��ئة لواقعة 
ال��زواج وإنما كاش��فة عنها، ورفضت 
الج��وازات  إدارة  طع��ن  المحكم��ة 
على حكم س��ابق بثبوت نس��ب طفل 
لوالدي��ه من عقد زواج عرفي اس��تند 
على جواز س��فر للزوجة تاريخه الحق 

للعقد بأكثر من سنتين.
وتتحص��ل وقائع الدعوى بحس��ب ما 
ذك��ره المحام��ي زهي��ر عبداللطي��ف 
وكي��ل الزوج ف��ي أن موكل��ه كان قد 
رفع دعوى إثبات نسب البنه المولود 
في فبراي��ر 2010، من زواجه العرفي 
بزوجت��ه »أجنبية«، وأف��اد فيها بأنه 
ت��زوج م��ن وال��دة الطفل ف��ي مايو 
2009 بعقد عرف��ي، ولم يتم توثيق 
العق��د بس��بب س��فر الزوج��ة بع��د 
وضعها المولود دون عودة وانقطاع 
أخباره��ا، وعق��د المدع��ي الخصومة 
مع كل من إدارة الجنس��ية والجوازات 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  وهيئ��ة 

اإللكترونية وإدارة الصحة العامة.
وحكم��ت محكمة أول درج��ة بإثبات 
نس��ب الطفل ألبيه، إال أن الحكم لم 
يلق قبواًل لدى إدارة الجوازات وطعنت 
علي��ه باالس��تئناف، وأش��ارت إلى أن 
العق��د العرف��ي الم��ودع ف��ي مل��ف 
الدع��وى ق��د خال��ف األوراق والواقع، 
حيث تم إبرامه بتاري��خ 2009/5/3، 
ودون في��ه بيانات الزوجة ووضع رقم 

جوازه��ا الصادر ف��ي 2012/12/17، 
وقالت إنه من غير المعقول تس��جيل 
بيان��ات الج��واز ف��ي العق��د العرفي 
قب��ل تاري��خ إص��داره، م��ا يؤك��د أن 
العق��د منحول وال يعت��د به، وطلبت 
إلغاء الحكم والقض��اء مجددا برفض 

الدعوى.
ودف��ع المحام��ي زهي��ر عبداللطي��ف 
ب��أن العالق��ة الزوجي��ة حدث��ت في 
تاريخ س��ابق على إصدار جواز السفر، 
ذل��ك ألنه لم يوثق في حينه بس��بب 
س��فر الزوجة وعدم عودتها للبحرين 
أخباره��ا،  وانقط��اع  ال��والدة  بع��د 
وأش��ار إلى ما ش��هد به ش��هود عقد 
ال��زواج الذين أك��دوا حدوثه في عام 
2009 بحضرتهم��ا وبصيغة اإليجاب 
والقبول بين ال��زوج ووالد الزوجة مع 
ذك��ر المهر، وق��ال إن المادة 18 من 
قانون األس��رة تنص على أنه »يوثق 
الزواج رس��ميًا ويجوز إثبات الزواج غير 
الموثق بأحد طرق اإلثبات الشرعي« 

ومنها شهادة الشاهدين.
وأش��ارت المحكمة في حيثيات الحكم 

إل��ى أنه قد تم إثبات الزواج بش��هاد 
ش��اهدين، وهي أحد الطرق الشرعية 
لذلك، حيث إن المقرر ش��رعًا وقانونًا 
أن ال��زواج الش��رعي المنعقد صحيح 
هو الذي يكون مش��تماًل على األركان 
والش��روط المذكورة ف��ي المواد من 
24-30 من قانون األسرة، وقالت إن 
هذا الزواج ثابت بشهادة الشاهدين 
رغم أن العقد لم يتم توثيقه رسميًا، 
إال أن��ه اس��تكمل أركان��ه وش��روطه 
وانتف��ت موانع��ه، فهو عق��د صحيح 
وإن أطل��ق علي��ه عق��د عرف��ي، ألن 
العقود المكتوبة ه��ي في حقيقتها 
كاش��فة ع��ن وج��ود واقعة ال��زواج، 
وليس��ت منش��ئة له وال تعتب��ر جزءًا 
من أجزاء العقد حتى تؤثر على صحة 

انعقاده من عدمه.
ونوه��ت المحكمة بن��ص المادة 18 
م��ن قان��ون األس��رة، وأك��دت أنه ال 
تأثي��ر على كتابة تاري��خ إصدار جواز 
س��فر الزوجة أثن��اء العق��د أو بعده، 
وقض��ت برف��ض االس��تئناف وتأييد 

إثبات نسب الطفل.

زهير عبداللطيف

 استشاري مخ وأعصاب: النوم 
العميق العالج األمثل للخاليا التالفة 

أيمن شكل «

أكد استشاري جراحة المخ واألعصاب 
وزمي��ل الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن 
بإنجلت��را الدكت��ور أش��رف ج��الد أن 
الن��وم العمي��ق ه��و الع��الج األمثل 
الم��خ  ف��ي  التالف��ة  الخالي��ا  لبن��اء 
والجس��م بش��كل ع��ام، مش��يرًا إلى 
انخف��اض ج��ودة الن��وم ق��د تؤدي 
بصاحبها لإلصابة بمرض الزهايمر. 
وأوض��ح الدكت��ور الج��الد أن جس��م 
اإلنس��ان مصمم بطريقة ليس��تطيع 
عم��ل استش��فاء كامل ل��كل الخاليا 
التالف��ة فيه حت��ى ال تصاب أعضاؤه 
المختلف��ة ب��أي خلل وتظ��ل تعمل 
بكف��اءة عالي��ة، ووض��ع ثالث��ة أمور 
مهمة يحتاجها الجس��م لمنع حدوث 
الخلل. وقال إن أول ش��رط في صيانة 
الخالي��ا أن تتواف��ر الم��واد الالزم��ة 
لإلصالح ويحصل عليها اإلنس��ان عن 
طريقة التغذي��ة الصحية المتكاملة 
العناصر، وتكون عن طريق األطعمة 
الطبيعية المختلفة وليس المكمالت 

الغذائي��ة الت��ي تب��اع بالصيدليات. 
أما الش��رط الثاني فهو تجنب إحداث 
تلف متكرر بخاليا الجسم يفوق قدرة 
الجسم على اإلصالح وذلك عن طريق 
التعرض للملوثات البيئية المختلفة 
والع��ادات غير الصحية مثل التدخين 
وتناول األطعمة المخزنة أو س��ريعة 

التحضير.
وشدد على أهمية الشرط الثالث وهو 

النوم العمي��ق باعتب��اره أهم عنصر 
ألن عملية اإلصالح ال تتم إال في فترة 
الن��وم العمي��ق، وقال إن األش��خاص 
الذي��ن يعان��ون م��ن توت��ر عصبي 
ناتج عن ضغوطات محيطة بهم هم 
األكثر عرضة لصعوب��ات النوم ومن 
ثم األكث��ر عرضة لحدوث العديد من 
األم��راض أهمه��ا العصبي��ة، ويأتي 
على رأس��ها خل��ل الذاك��رة والتركيز 
وق��د يتطور األمر إلى آفة هذا العصر 
وه��و م��رض الزهايم��ر. وأوض��ح أن 
استشاريي المخ واألعصاب يعتمدون 
في عالج مرضاهم الذين يعانون من 
اضطراب��ات في النوم على مس��اعدة 
المرضى بتأمي��ن قدر كاٍف من النوم 
للمساعدة على تعافيهم من أمراض 

المخ واألعصاب المختلفة.
وأش��ار الج��الد إل��ى أن الزهايمر هو 
المخي��ة  للخالي��ا  تدريج��ي  انهي��ار 
المس��ؤولة عن تخزي��ن المعلومات 
األساس��ية التي يستخدمها الشخص 
الع��ادي التخ��اذ الق��رارات الحياتية، 
وق��ال: بدون تل��ك المعلومات يفقد 

المري��ض ذاكرته ويعج��ز حتى على 
االعتناء بنفسه. 

وكش��ف الجالد عن أح��دث تطور في 
األبح��اث العلمي��ة والعقاقير الطبية 
ف��ي مج��ال الزهايم��ر نظ��را الزدياد 
أعداد المصابين به بش��كل كبير في 
العق��د األخير، حيث ت��م ابتكار جديد 
يس��اعد على التش��افي من الزهايمر 
والعدي��د م��ن أم��راض الم��خ، وقال 
االبت��كار ط��وره مجموع��ة  إن ه��ذا 
م��ن العلماء م��ن جامعة س��اراتوف 
الروس��ية وهو عبارة عن غطاء للرأس 
م��زودًا بمصابي��ح للع��الج بالض��وء 
ومحل��ل ذكي يثب��ت عل��ى المعصم 
لمراقب��ة النوم، ويس��اعد هذا الجهاز 
على استش��فاء خاليا الم��خ في أثناء 

النوم لتقليل أثر الزهايمر.
إال أن الج��الد أوضح أن ه��ذا االبتكار 
م��ا زال في طور التجرب��ة ويحتاج إلى 
فترة زمنية قد تمتد لسنوات إلثبات 
فاعليت��ه، ودع��ا لتجن��ب الزهايم��ر 
باتباع أم��ور الثالثة الس��الف ذكرها 

وأهمها النوم العميق.

د. أشرف الجالد

رئيسة جامعة البحرين تتسلم 
رسالة دكتوراه من فاطمة العالي

اس��تقبلت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضاحكة، في ح��رم الجامعة بالصخي��ر، أخصائية المناهج في 
وزارة التربي��ة والتعليم الدكتورة فاطمة عبدالرضا العالي، حيث 
أهدتها نسخة من رسالة الدكتوراه التي وسمت ب���: »المقومات 
الطبيعية واالجتماعية لتنمية الس��ياحة البيئية المستدامة في 
مملكة البحرين: دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية«. 
وحصلت العالي على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات البيئية 
في كلية الدراس��ات البيئية بجامعة عين شمس بجمهورية مصر 
العربي��ة، حيث قام��ت بدراس��ة ميدانية تحليلية ل��دور مقومات 
الج��ذب الس��ياحي الطبيعي��ة واالجتماعية في تنمية الس��ياحة 
البيئي��ة، وتحقيق التنمية المس��تدامة، راصدة حركة الس��ياحة 
الوافدة، وواضعة تصورات مس��تقبلية لتنمية الس��ياحة بش��كل 

عام، والسياحة البيئية بشكل خاص في مملكة البحرين.
وأش��ادت رئيسة الجامعة، بمضمون الرس��الة وأهدافها، مثمنة 
الجهد الذي قامت به الباحثة، والقيمة المعرفية المضافة، التي 
تعُد مرجعًا مهم��ًا لقياس حركة الس��ياحة البيئية واالجتماعية 
وتطويره��ا في مملك��ة البحرين، خصوص��ًا وأن جامعة البحرين 
تقوم بتدريس الس��ياحة ضمن قسم اإلعالم والسياحة والفنون، 
وس��تكون هذه الدراس��ة مفي��دة بال ش��ك للقائمي��ن على هذا 

التخصص.
من جانبها، قّدرت العالي اس��تقبال رئيسة جامعة البحرين لها، 
مش��يرة إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تشجيع الباحثين وتعّرف 
المسؤولين بالجهود العلمية المبذولة في جميع الميادين لتعّم 
فائدة هذه الدراس��ات العلمي��ة المحكمة جمي��ع القطاعات في 

المملكة.

القبض على 4 أشخاص 
بحوزتهم مواد مخدرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية من القبض على أربعة أشخاص يحملون جنسية آسيوية 
وبحوزته��م كمية من المواد المخ��درة المتنوعة، وذلك في إطار 

حفظ النظام ومكافحة الجريمة وتطبيقًا للقانون.
وأوضح��ت اإلدارة بأن��ه ف��ور ورود معلوم��ات بهذا الش��أن، تم 
إج��راء عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوية 
المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم كمية من مادتي الش��بو 
والحشيش المخدرتين. وأش��ارت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة إلى أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها، واتخاذ 
اإلج��راءات القانونية الالزمة تمهيدًا إلحال��ة القضية إلى النيابة 
العام��ة. وفي إط��ار العمل على تعزيز دور الش��راكة المجتمعية 
لحماي��ة المجتم��ع م��ن آف��ة المخ��درات، تهي��ب إدارة مكافحة 
المخ��درات بكاف��ة المواطنين والمقيمين اإلبالغ عن أي ش��كوى 
أو مالحظ��ة والتق��دم بطلبات المس��اعدة المتعلق��ة بمكافحة 
المخدرات على الخط الس��اخن 996 على مدار الساعة، مع ضمان 

السرية التامة للمعلومات.

 القبض على 3 أشخاص
 انتحلوا صفة رجال الشرطة 

واقتحموا شقة بسلماباد
تمكنت مديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية من القبض على 3 
أشخاص تراوح أعمارهم بين 22-26 عامًا النتحالهم صفة رجال 
الش��رطة، واقتحامهم إحدى الشقق الس��كنية بمنطقة سلماباد 
بدافع الس��رقة. وف��ور تلقي المديري��ة بالغًا بالواقعة، باش��رت 
الش��رطة أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات واألدلة والتي 
أس��فرت عن تحديد هوية المذكورين، والقبض عليهم خالل أقل 
من 24 ساعة من تلقي البالغ. وأشارت مديرية شرطة المحافظة 
الشمالية، إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

»سوق العمل«: ضبط عدد من 
العمالة المخالفة بالجنوبية

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل حملة تفتيش��ية مش��تركة مع 
ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة ب��وزارة الداخلية، ومديرية 
ش��رطة المحافظة الجنوبية، ش��ملت عددًا م��ن المحال التجارية 

ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة الجنوبية.
وأس��فرت الحمل��ة عن رص��د عدد م��ن المخالفات الت��ي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة 
البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين لألنظمة والقوانين، 

منّوهة بأنه قد تّم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
وج��ددت الهيئة دعوتها جمي��ع أفراد المجتمع إل��ى دعم جهود 
الجهات الحكومية للتصدي للممارس��ات غير القانونية في سوق 
العم��ل والعمالة غي��ر النظامي��ة حماية للمجتم��ع ككل، داعية 
المجتمع لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل 

والعمالة غير النظامية.

 »الكهرباء والماء«: إطالق النظام الجديد 
والمطور لخدمات المشتركين بنجاح

أعل��ن رئي��س هيئ��ة الكهرب��اء 
والم��اء كم��ال أحمد، ع��ن نجاح 
إط��الق النظام الجدي��د والمطور 
لخدمات المشتركين، والذي يأتي 
التي  التطوير  استراتيجية  ضمن 
الكهرباء والماء  تنتهجها هيئ��ة 
خ��الل المرحل��ة الحالي��ة والت��ي 
ترتكز بش��كل رئيس على تطوير 
للمش��تركين  المقدمة  الخدمات 

بجودة وكفاءة عالية.
كم��ا أعل��ن ع��ن ع��ودة جمي��ع 
الخدم��ات اإللكتروني��ة في كافة 
قنواته��ا بع��د التح��ول للنظ��ام 
الجديد بنج��اح، مؤكدًا أن النظام 
الجدي��د يعد االنطالق��ة الفعلية 
ف��ي  الرقم��ي  التح��ول  إلح��داث 

خدمات الكهرباء والماء.
ولف��ت إل��ى أن النظ��ام الجدي��د 

مواكبت��ه  خ��الل  م��ن  متكام��ل 
والمس��تجدات،  التقنيات  ألحداث 
إضاف��ة إل��ى ذلك، يوف��ر العديد 
م��ن المزايا للمش��تركين أبرزها 
تقدي��م فات��ورة جدي��دة لتكون 
يضم��ن  بم��ا  وضوح��ًا  أكث��ر 
وص��ول المعلومات بص��ورة أدق 
للمش��تركين، عالوة على تسريع 
وتي��رة العم��ل لتس��هيل تقديم 
للمش��تركين  الخدم��ات  جمي��ع 

بكفاءة أعلى.
وأش��ار رئي��س الهيئ��ة، إل��ى أن 
إطالق النظام الجديد يأتي ضمن 
التطويرية  المشاريع  سلسلة من 
التي تنفذها الهيئة بهدف العمل 
ضم��ن منظومة ذكي��ة متكاملة 

وحديثة، بدءًا م��ن تطوير البنية 
التحتي��ة لش��بكات نق��ل وتوزيع 
الكهرب��اء والم��اء ووص��واًل إل��ى 
مشروع تركيب العدادات الرقمية 
باإلضافة إلى العمل على مشروع 
إنشاء مركز تحكم جديد لشبكات 
الكهرباء والماء، في سبيل إحداث 
التقدم في قطاع الكهرباء والماء 

بمملكة البحرين.
وأعرب ع��ن ش��كره وتقديره إلى 
جميع العاملين بالهيئة لتفانيهم 
ف��ي إنجاز مش��روع التح��ول بكل 
كفاءة ومهني��ة وكذلك إلى كافة 
الهيئ��ة  بخدم��ات  المش��تركين 
الدين أبدوا تعاونًا وتفاهمًا تامًا 

خالل فترة إنجاز المشروع.

كمال أحمد
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»خدمات النواب« تناقش قانون حقوق المسنين
عقدت لجنة الخدم��ات بمجلس النواب اجتماعها 
الفص��ل  م��ن  األول  االنعق��اد  دور  ف��ي  الراب��ع 
التش��ريعي الس��ادس، برئاس��ة النائب ممدوح 

الصالح.
واس��تعرضت اللجنة خ��ال االجتماع المراس��يم 
بقان��ون المحالة إليه��ا، وهي االقت��راح بقانون 
بتعديل المادة التاس��عة من القانون رقم )58( 
لسنة 2009 بش��أن حقوق المس��نين، واالقتراح 
بقان��ون بتعديل الم��ادة الثانية من المرس��وم 
بقان��ون رقم )21( لس��نة 2020 بش��أن صناديق 
ومعاش��ات التقاع��د ف��ي القواني��ن واألنظم��ة 
التقاعدي��ة والتأميني��ة، واالقتراح برغبة بش��أن 
قي��ام الحكوم��ة بتحدي��ث بيان��ات األرام��ل غير 
البحريني��ات بش��كل دوري للتحق��ق م��ن تواف��ر 
الشروط الس��تحقاق المعاش التقاعدي خصوصًا 

الاتي يقمن خارج مملكة البحرين.
وأكد أن اللجنة ناقش��ت االقتراح بقانون بتعديل 
المادة التاس��عة م��ن القانون رقم )58( لس��نة 
2009 بش��أن حقوق المس��نين، وبعد المناقشة 

واس��تعراض مرئي��ات الجهات المختص��ة ورأي 
المستش��ار القانون��ي ارت��أت اللجن��ة لق��اء وزير 
التنمية االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد العصفور 

لمناقشة القانون.

 »مرافق الشورى« تبحث مرسوم 
تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير

بحثت لجن��ة المراف��ق العامة والبيئ��ة بمجلس 
الش��ورى في اجتماعها أمس، المرس��وم بقانون 
رقم )43( لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 
)2 مك��ررًا( إلى المرس��وم بقانون رقم )3( لس��نة 
1994 بش��أن تقس��يم األراضي المعدة للتعمير 

والتطوير.
وناقش أعض��اء اللجنة المرس��وم بقانون والذي 
يهدف إل��ى إضافة مادة متضمنة وجوب االلتزام 
بتقس��يم  المتعلق��ة  واالش��تراطات  بالقواع��د 
األراض��ي المنص��وص عليها ف��ي ه��ذا القانون 
والئحت��ه التنفيذية، والقرارات الص��ادرة تنفيذا 
ألحكام��ه عند قس��مة األراضي والعقارات س��واء 
أمام المحاكم والهيئ��ات القضائية المختصة أو 
عن طريق االتفاق بين الشركاء، حيث يتعين عند 
طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية 
المختصة اختصام الجه��ات المعنية بالتخطيط 
العمراني والتس��جيل العقاري وإال كانت الدعوى 
غير مقبولة، وال تكون القسمة نافذة في مواجهة 
الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل 
العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد واالشتراطات 

المشار إليها في الفقرة األولى من المادة.
ونظ��رت اللجن��ة ف��ي مب��ررات اس��تعجال إصدار 
المرسوم بقانون والمتمثلة في عدم وجود نص 
يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل 

إج��راء القس��مة القضائية، كما ص��درت العديد 
من األحكام الخاصة بقس��مة عقارات وتقدم ذوو 
الش��أن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة 
بالتخطيط العمراني مختصمة فيها، مما دفعها 
إل��ى إقام��ة اعتراضات خارج��ة ع��ن الخصومة، 
انتهت بص��دور أحكام فيها برف��ض االعتراض، 
اس��تنادًا إل��ى ع��دم وجود ن��ص تش��ريعي يلزم 
المدع��ي أو المحكمة بإدخال الجه��ة المختصة 

بالتخطيط العمراني.
وج��اء ف��ي مب��ررات اس��تعجال صدور المرس��وم 

أن��ه جاء بس��بب خلو قان��ون التقس��يم والئحته 
التنفيذية من أي نص يش��ير إلى سريان أحكامه 
عل��ى دعاوى قس��مة الم��ال الش��ائع، ألن نطاق 
س��ريانه ال يس��ري عل��ى المباني، وإنم��ا يقتصر 
على األراضي التي يرغ��ب ملكها في تعميرها أو 
تطويره��ا وهي التي تقع ف��ي المناطق المحددة 

حصرًا في القانون والئحته التنفيذية.
 وبع��د االط��اع على أه��داف المرس��وم بقانون 
ومبررات اس��تعجاله، قررت اللجنة إعداد تقريرها 

النهائي بشأنه ورفعه لمكتب المجلس.

 »مرافق النواب« تبحث مرسوم 
تعديل قانون التنظيم العقاري

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس 
النواب، في اجتماعها أمس، وبحضور مس��ؤولي 
مؤسس��ة التنظيم العق��اري، المرس��وم بقانون 
رق��م )41( لس��نة 2022 بتعديل بع��ض أحكام 
قانون تنظيم القط��اع العقاري الصادر بالقانون 
رقم )27( لس��نة 2017 ، حيث استعرضت اللجنة 
بشأنه رأي المستش��ار القانوني، ودراسة الباحث 
القانوني، وكذلك المواد القديمة المتضمنة في 
القان��ون األصلي رقم )27( لس��نة 2017 بإصدار 

قانون تنظيم القطاع العقاري.
ونوه رئيس اللجنة بدر التميمي إلى حرص مجلس 
النواب للقيام بدوره الوطني في إقرار التشريعات 
الداعم��ة للتنمي��ة والتطور االقتص��ادي، ودعم 
مختلف مسارات التنمية والتطوير من خال إقرار 
القواني��ن المتعلقة بذلك، مؤك��دًا أن التعديل 
عل��ى قانون تنظي��م القطاع العقاري يس��تهدف 
تعزيز إس��هامات هذا القطاع الذي يش��كل رافدًا 
حيويًا في االقتص��اد، إضافة إلى تعزيز إمكانيات 
قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بش��كل كبير 
م��ع قطاع��ات حيوي��ة كاإلنش��اءات والمقاوالت 

وغيرها، مم��ا يجعل تطوير األطر التنظيمية فيه 
مرتبطًا بزيادة زخم النشاط في هذه القطاعات.

وش��ارك ف��ي االجتم��اع م��ن مؤسس��ة التنظيم 
العق��اري: الرئي��س التنفيذي الش��يخ محمد بن 

خليف��ة آل خليف��ة، والمستش��ار القانوني طارق 
حجازي، ومستش��ار شؤون التنظيم العقاري خالد 
األنص��اري، ورئي��س الش��ؤون القانوني��ة محمد 

العماري.

في اجتماع مع ممثلي وزارتي الداخلية والخارجية ومركز االتصال الوطني

بونجمة: جاهزية أمانتي الشورى 
والنواب الستضافة االتحاد البرلماني الدولي

أكد المستش��ار راش��د محمد بو نجمة األمين العام 
لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة 
البرلماني��ة لمملكة البحرين، نائ��ب رئيس اللجنة 
الوطنية المنظمة الس��تضافة اجتماعات الجمعية 
ال��� 146 لاتح��اد البرلماني الدول��ي واالجتماعات 
المصاحبة، جاهزية األمانتين العامتين لمجلس��ي 
الش��ورى والن��واب التام��ة الس��تضافة اجتماعات 
الدول��ي  البرلمان��ي  لاتح��اد   146 ال���  الجمعي��ة 
واالجتماع��ات المصاحب��ة، الت��ي م��ن المق��رر أن 
تس��تضيفها مملكة البحرين خال الفترة من 11-

15 مارس المقبل.
وق��ال بونجمة خال اجتماع جمعه مع ممثلي وزارة 
الداخلي��ة، وزارة الخارجية، ومرك��ز االتصال الوطني 
إن اللجنة الوطنية المنظمة لاس��تضافة برئاس��ة 
العض��و جم��ال محمد فخ��رو حريصٌة عل��ى ضمان 
الدقة في التنظيم واتباع أعلى معايير الجودة لهذا 
المحفل البرلماني الدولي، مس��تعرضًا مس��تجدات 

الخطة التنفيذية والتشغيلية لاستضافة.
وأش��ار بونجمة إلى أن االس��تضافة تعبر عن حجم 
الثقة الت��ي تحظى بها البحري��ن والمكانة الكبيرة 
الت��ي رس��ختها إقليمي��ا ودولي��ا، في ظ��ل القيادة 
الحكيم��ة لحض��رة صاحب الجالة المل��ك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة مل��ك الباد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومس��اندة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وبي��ن بونجمة أهمي��ة دور الوزارات والمؤسس��ات 
الحكومي��ة المعنية في إنجاح ه��ذا الحدث العالمي 
الهام، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون جميع الجهات 
ذات العاق��ة بهدف توجيه اإلمكاني��ات والطاقات 
م��ن أجل إنج��از هذا التجم��ع البرلمان��ي األكبر من 

نوعه على مستوى العالم.
وحول اإلج��راءات واالجتماعات التي تمت على ضوء 

االس��تضافة م��ع االتح��اد البرلماني الدول��ي، ذكر 
بونجمة أن اللجن��ة الوطنية المنظمة الس��تضافة 
اجتماع��ات الجمعي��ة ال��� 146 لاتح��اد البرلماني 
الدول��ي واالجتماع��ات المصاحب��ة قام��ت بترتيب 
ع��دد م��ن االجتماع��ات واللق��اءات م��ع مس��ؤولي 
االتحاد البرلماني الدولي، واطاعهم بش��كل دوري 
على االس��تعدادات المتعلقة باالستضافة، مجددًا 
تأكي��ده أن األمانة العامة مس��تمرة في تواصلها 
م��ع االتح��اد إلنج��اح اس��تضافة مملك��ة البحرين 
الجتماع��ات الجمعية ال��� 146 لاتح��اد البرلماني 

الدولي خال مارس المقبل.

 رئيس النواب: عيادات 
 الخدمات الطبية نقلة 
نوعية للقطاع الصحي

أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن س��لمان المس��لم، أن تطوير 
الخدمات الصحية يعد أولوية دائمة في مملكة البحرين، وتحظى 
بكامل الرعاي��ة واالهتمام من لدن حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، 
كم��ا أنها من القطاعات الحيوية التي تن��ال كل الدعم والحرص 
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأش��اد بم��ا يحققه القط��اع الصحي ف��ي مملك��ة البحرين، من 
منج��زات حضاري��ة، وس��معة رفيع��ة، وم��ا يقدمه م��ن خدمات 
متمي��زة، وتعزي��ز ذل��ك من خ��ال تضمي��ن تطوي��ر الخدمات 
الصحي��ة في برنامج الحكومة، وجع��ل القطاع الصحي ضمن أحد 
أبرز القطاعات الرئيس��ية في المنظومة الخدمية، وعبر مواصلة 
تحقيق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجالة الملك المعظم حفظه اهلل ورعاه.
جاء ذلك، بمناسبة تفضل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، افتتاح عيادات الخدمات الطبية 

الملكية، في المستشفى العسكري.

 رئيس الشورى: مكانة 
 بارزة للبحرين في تقديم 
أحدث األساليب العالجية

أش��اد رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح باالهتمام الذي توليه 
القيادة الحكيمة وعلى رأس��ها حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��اد المعظم، بتوفي��ر الخدمات 
الصحي��ة للمواطني��ن والمقيمين، وتزويد المؤسس��ات الصحية 
في المملكة بأحدث األجه��زة واإلمكانيات بما حقق نقلة نوعية 
للمملكة على مس��توى الرعاية الصحي��ة، وحقق لها مكانة بارزة 

على مستوى المنطقة في تقديم أحدث األساليب العاجية.
وأع��رب ل��دى حضوره حف��ل افتت��اح عي��ادات الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة، ع��ن عظي��م الفخ��ر واالعت��زاز بالجهود الت��ي تبذلها 
الحكومة للمحافظة على صحة وس��امة المواطنين والمقيمين، 
مبين��ًا أن إقام��ة المزيد من المستش��فيات والمراك��ز العاجية 
والعي��ادات الطبية ومدها بالكوادر عالي��ة الكفاءة والخبرة، يعد 
مؤش��رًا إيجابي��ًا الهتم��ام المملكة باإلنس��ان باعتب��اره الثروة 

الحقيقية للوطن.
وأثنى على الدور الكبي��ر الذي اضطلع به القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المش��ير خليفة بن أحمد آل خليف��ة، إلقامة هذا الصرح 
الطب��ي المتق��دم، مفيدًا بأن افتت��اح عيادات الخدم��ات الطبية 
الملكية، في المستش��فى العس��كري، وتجهيزه بأحدث التقنيات 
الطبية والكفاءات الوطنية، تعكس اهتمام المؤسسة العسكرية 
بالصحة ورعاية منتس��بيها من أفراد وضباط وأس��رهم، وتوفير 

البيئة الصحية الازمة لهم ألداء دورهم بكل كفاءة واقتدار.

رئيس الشورى: تطور العالقات 
البحرينية النيبالية لتحقيق 

الطموحات المشتركة

قال رئيس مجلس الش��ورى علي بن صالح الصالح، إن التطور 
المستمر في العاقات التي تجمع مملكة البحرين ونيبال، وما 
تشهده روابط الصداقة من تنسيق مثمر في شتى المجاالت، 
يؤكد س��عي البلدين الصديقي��ن لتعزيز التع��اون، وتحقيق 
الطموحات والتطلعات التنموية المشتركة، بما يعود بالنفع 

والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.
 ج��اء ذلك خال اس��تقبال رئي��س مجلس الش��ورى، تيرثا راج 
واكلي س��فير نيبال لدى مملك��ة البحرين، بمناس��بة تعيينه 
سفيرًا لباده لدى المملكة، حيث تقدم بالتهاني والتبريكات 
إل��ى الس��فير، متمنيًا ل��ه التوفي��ق والنجاح ف��ي أداء مهامه 

الدبلوماسية في البحرين.
وأك��د الصالح أن العاق��ات البحرينية النيبالي��ة الممتدة منذ 
عقود، تش��هد تناميًا في العديد من القطاعات غير النفطية، 
منوه��ًا بالجهود الت��ي تبذلها س��فارة نيبال ل��دى المملكة، 
ومس��اعيها المخلص��ة في ترس��يخ روابط األخ��وة والصداقة 

القائمة بين البلدين. 

 سرور يسأل حميدان: 
 كم عدد العمال الوافدين 

وما هي وظائفهم؟
اس��تنادًا إلى المادة )91( من دس��تور مملك��ة البحرين، والمادة 
)133( م��ن الائح��ة الداخلية لمجلس النواب بش��أن حق العضو 
في توجيه أس��ئلة مكتوبة إلى الوزراء الس��تيضاح األمور الداخلة 
في اختصاصهم، توجه سعادة النائب منير إبراهيم سرور بسؤال 

نيابي إلى وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان.
ونص الس��ؤال على التالي »كم عدد العمال الوافدين؟، وما هي 
الوظائ��ف التي يش��غلها العمال��ة الموجودة حالي��ًا ) مع ذكرها 
بالتفصي��ل(؟، وما هي اإلجراءات الت��ي تتخذها وزارتكم الموقرة 
في س��بيل توطي��ن المزيد م��ن المواطنين بداًل م��ن األجانب؟، 
وهل هناك ممي��زات إضافية أخرى تمنح للقطاع الخاص من أجل 
اس��تقطاب المزيد من المواطنين على حس��اب األجانب لش��غل 

المزيد من الوظائف؟«.
كم��ا نص الس��ؤال عن آخر المس��تجدات بش��أن نظام تس��جيل 
العمالة الواف��دة التي أعلنته وزارتكم الموقرة مؤخرًا لتس��جيل 
العمالة الوافدة تحت أصحاب عمل محددين بالشراكة مع القطاع 

الخاص، وهل هناك مساع للحد من العمالة غير النظامية؟.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/07/watan-20230207.pdf?1675746478
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1050418
https://alwatannews.net/article/1050498
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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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مدارات

حديث بودابست
المحاضرة التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف 
ب��ن راش��د الزيان��ي ف��ي األكاديمي��ة الدبلوماس��ية في 
العاصمة المجرية بودابست األسبوع الماضي وفرت لمن 
تنقص��ه المعلومة عن ه��ذه األرض الطيبة ما ينبغي أن 

يعلمه عنها.
المحاض��رة بدأت بالتأكيد على أن البحرين »تس��ير وفق 
نه��ج ثابت وحكيم يس��تمد مبادئه من الرؤية الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد الُمعظم حفظه اهلل ورعاه إلش��اعة الس��الم 
والوئ��ام بي��ن ش��عوب العال��م وتعزي��ز قيم التس��امح 
والتعايش الس��لمي والحوار الحضاري بين األمم وترسيخ 
المبادئ العالمية ف��ي التعاون والتضامن مع جميع دول 
العالم وفق مبادئ حس��ن الجوار واحترام القانون الدولي 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية«.
الوزير ق��ال إن البحرين »تدعو دائم��ًا إلى نبذ الصراعات 
وح��ل النزاع��ات بالط��رق الدبلوماس��ية وتوفي��ر األم��ن 
والسالم في كافة دول العالم« وإنها »بلد متعدد األعراق 
واألدي��ان والطوائف تعلم فيه الجميع التعايش والعيش 
بس��الم فيم��ا بينه��م« وإن كل ه��ذا رآه قداس��ة الباب��ا 
فرنس��يس الثاني بابا الفاتيكان بأم عينيه ولمسه خالل 
زيارته التاريخية إل��ى المملكة في نوفمبر الماضي وقدر 
أهمية هذه البالد في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين 
األدي��ان واألعراق حتى وصفها بأنها »مفترق طرق للثراء 

المتبادل بين الشعوب«.
الوزي��ر أكد ف��ي محاضرته أيض��ًا على أن »قيم الس��الم 
والح��وار الس��لمي ه��ي الداعم الرئي��س لدبلوماس��يتنا 
البحريني��ة من خ��الل سياس��ات ومبادرات مح��ددة مثل 
التوقيع على إعالن تأييد السالم مع دولة إسرائيل، أو في 
تأس��يس مركز الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي 
لتعزيز قيم التعايش بي��ن األديان والثقافات المختلفة، 
والتأكيد على أهمية إنس��انيتنا المش��تركة«، ولفت إلى 
أن البحرين تدعو باستمرار إلى السالم كخيار استراتيجي 
في السياس��ة الخارجية وأن هذا هو ما تقوم به مع الدول 
المج��اورة ودول المنطقة ومع المجتمع الدولي بأس��ره، 
س��عيًا منها »لضمان أن تتمكن منطقة الشرق األوسط 
من تج��اوز التاري��خ الطويل م��ن الصراع��ات والنزاعات، 
وأن تصب��ح مصدرًا لألمن واالس��تقرار، وتحقيق إمكانات 

وتطلعات المنطقة وكل شعوبها«.

نظام الماللي اإليراني 
والنيران الصديقة

تعود نظام الماللي اإليراني على التس��تر وعدم نشر كل ما 
يح��دث له وعليه  حتى الحروب الخفية التي تش��ن عليه رغم 
أن هذا النوع من الحروب قد يكون لها نتائج س��لبية عليهم 
بينما كل هذا  ال يهم وال حتى أمن ش��عوبهم ألنهم تعودوا 
عل��ى مثل هذا الن��وع من الحروب فهم أول من اس��تخدمها 
ضد جيرانهم ف��ي دول الخليج العربية بل في أبعد من ذلك 
م��ا دام��ت أذرعهم س��واء الحوثيين أو غيرهم م��ا داموا هم 
لهم الس��يطرة على القرار السياس��ي في أربع عواصم عربية 
م��ن خ��الل األذرع الموجودة في ه��ذه الدول  أو ما تس��مى 
بالحرب بالوكالة ولكن ليس في كل مرة تس��لم الجرة حيث 
إن التدمي��ر الذي حدث لمصن��ع تطنيز اإليران��ي في مدينة 
أصفهان الصناعية المش��هورة  من قبل مس��يرات في هذه 
المرة انكش��ف المس��تور للعالم خاصة ونح��ن في عصر بلغ 
من التطور لوسائل االتصاالت وتكنولوجيا الحروب واألقمار 
الصناعي��ة التي أصبح نظام الماللي في طهران ال يس��تطيع 
أن يتكتم حتى على أبس��ط الحقائق ومن الغريب أن توجد 
دولة ف��ي العالم ال تعترف بأن هناك حربًا تش��ن عليها وال 
تعلن ذلك إنما تلجأ إلى التكتم عليها وبذلك هي ال يهمها 

أن يتوفر األمن لبلدها أو لشعبها.
وفي البداية، لم يتم تقديم أي تفسير إال أنه في اليوم التالي، 
تحدث العديد من المسؤولين اإليرانيين عن »تخريب« من 
خالل هجوم إرهابي وحاول القادة اإليرانيون في البداية خلق 
انطب��اع بأن الضرر كان ضئياًل وادعوا أنه س��يتم اس��تعادة 
السعة الكاملة للمنشأة قريبًا من جانبه كتب الخبير األلماني 
»هانز روهلي« في مجلة المصلحة الوطنية األمريكية إلى أن 
حرب »الظل« اإلس��رائيلية ضد إيران مع تدمير الجزء الواقع 
تحت األرض من منشأة التخصيب النووي في نطنز  الواقعة 

في مدينة أصفهان الصناعية بلغت حاليًا ذروتها. 
وتردد النظام اإليراني في نش��ر الخبر ف��ي البداية صدر عن 
وزارة الدفاع اإليرانية وبالتحديد عن الحرس الثوري اإليراني 
م��رة يقول مص��در التخريب الذي وقع عليه ه��و من الداخل 

ومرة قال من مسيرات جاءت من الخارج.
لذا أصبح نظام الماللي في وضع ال يحسد عليه خاصة هو في 
مواجهة ثورة من ش��عبه في الداخل يريد مطالب معيش��ية 
كبقية ش��عوب العالم ونداءات العقالء حيث وفق لتس��جيل 
صوت��ي حصل��ت عليه »إي��ران إنترناش��يونال« ح��ذر محمد 
رضا صالحي المس��اعد السابق لمؤسس��ة الرئاسة اإليرانية 
بحكوم��ة روحاني في اجتماع المحافظين األخير من االنهيار 
الداخلي للنظام اإليراني وطالب بتحديد صالحيات المرش��د 
علي خامنئي. وكذلك الرئيس األس��بق »أحمدي نجاد« ناشد 
الرئيس اإليراني أن يقنع »المرش��د األعلى للثورة« بضرورة 
التحدث إلى ش��عبه قبل أن تنتهي الثورة اإليرانية وبدل أن 
يس��تمع النظام اإليراني لكل ه��ذه النداءات أخذ يتمادى في 

غيه وال يستمع إلى صوت العقل.
أصبح النظام اإليراني يغ��رد خارج التاريخ لذا صدرت أصوات 
عديدة من شخصيات في العالم ودول لوضع حد لهذا النظام 
المتغطرس والخارج عن الش��رعية الدولية وقوانينها وأجله 

قريب.

ألنك.. أخي باإلنسانية
حاجته إلى العمل دفعت الش��اب ماريو الس��فر إلى إحدى 
ال��دول العربي��ة. ولس��بب ش��خصيته المعق��دة ووجهه 
العب��وس كان ينف��ر األغلبية من التعام��ل معه، وبالرغم 
م��ن كل هذا لم يتواَن زمالؤه ف��ي العمل من االتصال به 
واالطمئن��ان عليه عندما تفقدوا غياب��ه المفاجئ وعلموا 

أنه تعرض ألزمة صحية. 
وقب��ل أن يس��ألهم َأجاب��وه، أن تعاملهم معه بالحس��نى 
وتجاهله��م لمواقف��ه الس��لبية معه��م يع��ود لفهمهم 
العمي��ق لحق الزمال��ة المهنية واألهم م��ن هذا إيمانهم 

باألخوة اإلنسانية.
وهن��ا بي��ت القصي��د ال��ذي يغفل عن��ه الكثي��رون، أن ما 
يجمعني معه ومعها ليس قرابة الدم والنس��ب والعائلة 
أو الدين وحتى الطائفة والجنس��ية والبلد وإنما أقوى من 

ذلك بكثير أال وهو »األخوة اإلنس��انية«... وعلى ضوء هذا 
وإيمان��ًا بقيم��ة التعايش الس��لمي ورفع قيم��ة التعاون 
والمؤاخ��اة بين جميع األفرقاء اعتم��دت الجمعية العامة 
لألمم المتح��دة قرارًا باإلجماع يعلن ي��وم 4 فبراير اليوم 
الدولي لألخوة اإلنس��انية ضمن مب��ادرة قدمتها كل من 
اإلم��ارات العربية المتح��دة، مملكة البحري��ن، جمهورية 

مصر العربية والمملكة العربية السعودية. 
الق��رار لم يصبني بالدهش��ة أو باالس��تغراب، فكل ما هو 
حول��ي يؤكد علي��ه؛ فبداخل ديرتي المس��جد والكنيس��ة 
والمعب��د ويمك��ن أن يجتمع على مائدة اإلفطار ميش��ال، 
محمد وحس��ن وكومار. وفي عيد الميالد تش��ارك عائش��ة 
الهداي��ا مع صديقته��ا انطوانيت وفي ي��وم النيروز يبارك 
عم��ر لصديق��ه يعق��وب وفي عاش��وراء ترس��ل زينب إلى 

جارته��ا حفصة طبق الش��ّلة المعتاد، فه��ذه كلها دالئل 
على س��ُمو الفكر اإلنس��اني بين أفراد المجتمع البحريني 
الذي نش��أ عليه��ا وترعرع وعل��م كيف يتقب��ل اآلخر دون 
المس��اس بمعتقداته واتباع مبدأ الحس��نى ونشر المودة 

بين الجميع. 
فالحياة اإلنسانية الودودة داخل مجتمعاتنا برز أثرها على 
مستوى العالم وملكينا المفدى حمد بن عيسى حفظه اهلل 
ورعاه مليك اإلنس��انية ومليك القلوب، ووجود مركز الملك 

حمد العالمي للتعايش السلمي أكبر دليل وإثبات. 
ومن هن��ا أقولها لَك ولِك ودومًا أردد: أنت مين؟؟!! حقيقة 
أن��ا ما بس��أل وال حاس��َأل لك��ن ِحس��َنك َقلي مي��ن... وال 
َبع��رف انت أي لون وأي دين بس بع��رف أنك َخيي... َخيي 

باإلنسانية...

قوة دفاع البحرين.. التطلع الدائم للُعال والمجد
احتفلت مملكتنا الحبيبة مؤخرًا بالذكرى الخامس��ة والخمسين على تأسيس قوة دفاع 
البحرين، التي أسس��ها حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المعظم القائد األعلى للقوات المس��لحة حفظه اهلل ورع��اه، ومنحها جاللته كل 

الجهد والرعاية والمتابعة الحثيثة لتغدو درعًا حصينًا ألمن واستقرار بالدنا.
وط��وال تلك الس��نوات العدي��دة لم يأُل جاللته جه��دًا في منح قوة دف��اع البحرين كل 
الدعم في س��بيل التطوير والنهوض بالمستوى واألداء العس��كري لمنتسبيها، والدفع 
بهم نحو االرتقاء في كافة المس��تويات س��واء اإلدارية أو العسكرية، حتى أصبحت قوة 
دف��اع البحرين اليوم يش��ار لها بالبنان، لما يتميز به منتس��بوها م��ن تأهيل وتدريب 
وجاهزية عالية، للحفاظ على مكتس��بات بالدنا ومنجزاته، وتقديم كل غاٍل ونفيس في 
س��بيل الذود عن حياضه، وترس��يخ األمن واالس��تقرار اإلقليمي والدولي، بالتعاون مع 
القوات المس��لحة الشقيقة والصديقة التي تدرك جيدًا ما تتمتع به قوة دفاع البحرين 

من كفاءات وقدرات متطورة، هي محل تقدير وفخر واعتزاز.
وبال ش��ك فإن منتس��بي قوة دفاع البحري��ن يدركون جيدًا بأن دوره��م لن يتوقف عند 
حد معي��ن، بل أن اس��تمرار التطور وتعزيزه واالرتق��اء بالكفاءات والقدرات مس��تمر، 
وه��و يمثل طموح قيادتنا الالمحدود والتي تتطلع دائمًا لألفضل، وقد انعكس��ت تلك 

التطلع��ات عل��ى المواطن البحريني بش��كل عام، لذل��ك فإن األفضلية في كل ش��يء، 
والطموح الالمحدود، يعد ش��عارًا ترفعه بالدنا في مختل��ف المجاالت، فالتطلع الدائم 
نح��و الُعال والمجد غاية مش��روعة، ومنها ما يتعلق بقوة دف��اع البحرين، في ظل دعم 
غير محدود، ومساندة دائمة، وتوجيهات سديدة من حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظ��م القائ��د األعلى للقوات المس��لحة حفظه اهلل ورعاه، واهتم��ام ورعاية صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
المس��لحة رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، وبمس��اندة صاحب المعالي المشير الركن 

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
إن االحتف��اء بذكرى تأس��يس ق��وة دفاع البحرين له��و بالحق مناس��بة عزيزة على كل 
مواط��ن يدرك أهمية هذه المنظومة الوطنية التي قدمت وس��تقدم الكثير في س��بيل 
رقي بالدنا، وال يش��مل ذلك النواحي العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الشؤون الطبية 
والمناه��ج العلمي��ة، ومكافحة اإلره��اب وعملي��ات القرصنة والحد من األنش��طة غير 
القانونية وغيرها الكثير، وس��تبقى قوة دفاع البحرين الحصن األمين والقوة الش��امخة 
والصخرة التي تنكس��ر عليها أطماع الحاقدين، فكل التحية والتقدير لمنتسبيها، فهم 

بحق مصنع الرجال والعطاء الذي ال ينضب على هذه األرض الغالية.

شتبي تصير إذا كبرت؟! مو دكتور!
رغ��م اختالف العادات والتقالي��د والثقافات؛ فهناك 
ش��به إجماع بين معظم اآلباء ف��ي عالمنا العربي، 
بش��أن مس��تقبل أبنائهم، ب��أن يكونوا إم��ا أطباء 
أو مهندس��ين، ف��أن يصبح االبن طبيب��ًا فهو الحلم 

واألمنية، والتي يبذل من أجلها الغالي والنفيس.
والشك أن الطب من أنبل المهن اإلنسانية، بجانب 
المكان��ة والتقدي��ر االجتماع��ي ال��ذي يحظ��ى به 
الطبيب، إضافة لكونها مهنة من المفترض أن تدر 

دخاًل جيدًا على من يمارسونها.
لذلك فعلى من يسعى لتحقيق هذا الحلم والوصول 
إلى ه��ذه المكانة أن يبذل جه��ودًا مضاعفة خالل 
مختل��ف المراحل الدراس��ية، إلى جانب االس��تعداد 
لتوفي��ر كلف��ة الدراس��ة، حي��ث تضط��ر كثير من 
العائالت إلى االقتراض أو ترش��يد اإلنفاق من أجل 
أن يتحقق الحلم بأن يصبح أحد أفراد العائلة طبيبًا.

لكن ولألس��ف الش��ديد، ف��إن ما يعيش��ه عدد من 
األطباء اليوم من معاناة وتنقل بين صفوف البطالة 

واس��تغالل بعض المؤسس��ات الخاصة، يحول هذا 
الحل��م إلى كاب��وس، بل وص��ل األكب��ر بالكثير إلى 

إعالن ندمه وحسرته على اختياره هذا المسار.
في اس��تبيان بش��أن األطباء العاطلي��ن عن العمل 
إلحدى الصح��ف المحلية، وجد أن أكثر من 80% من 
المشاركين من األطباء يتقاضى أجورًا أقل من 500 
دينار، وهو رقم متوضع مقارنة بالكثير من الوظائف 
األخرى، التي قد ال تتطلب تفوقًا دراس��يًا أو تكاليف 

مالية باهظة.
فلماذا وصل أطباؤنا إلى هذه النقطة؟!

الش��ك أن األس��باب كثيرة ومتش��عبة، ولكنها في 
األس��اس تصب في حجم االس��تغالل الذي تمارسه 
بعض المؤسسات الطبية الخاصة، خصوصًا عندما 
يتعل��ق األمر باألطب��اء حديثي التخ��رج فيكون الرد 
جاه��زًا بأنها فت��رة تدريب، وفي كثي��ر من األحيان 
ال تك��ون مدفوع��ة األج��ر أو مدعومة م��ن صندوق 
العمل »تمكين«، إل��ى جانب ما يمكن أن يتعرض 

له األطباء الجدد من اس��تغالل أو سوء معاملة، وقد 
وص��ل األمر بالبعض إلى منع األطباء من ممارس��ة 

وظيفتهم التي درسوا وتعبوا ألجلها.
الكرة في ه��ذه القضية في ملع��ب أكثر من جهة؛ 
وعلى رأس��ها وزارة الصح��ة، خصوصًا في ظل نقص 
عدد األطباء، حيث يعاني المرضى من فترات انتظار 
طويلة في مستش��فى السلمانية والمراكز الصحية، 

سواء ألطباء االختصاص أو أطباء العائلة.
الجهة الثانية المسؤولة عن الوضع الحالي جمعية 
األطباء، باعتبارها الجس��م النقاب��ي الجامع لألطباء، 
بالبح��ث ع��ن األس��باب ومعالجته��ا م��ع الجه��ات 
المعني��ة، والحفاظ على كرامة األطباء ورس��التهم 

اإلنسانية.
ودون ش��ك فإن المس��ؤولية تقع أيض��ًا على عاتق 
مجلس الن��واب بالبحث والتقص��ي والدفع بتعديل 
أوضاع األطباء، حس��ب ما يتاح له من أدوات، حتى ال 

نصل لمرحلة ال نجد من يعالجنا.

لماذا تحتفلون بذكرى قوة الدفاع؟!
رأيت معالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة بعينّي كيف يعمل. ورأيته كيف يدير 
كقائد واحدة من أقوى جبهات هذا الوطن. واس��تمعت له كيف يتحدث، وكيف يفكر 
وكيف يحلل. وأدركت تج��ذر وأصالة الوطنية واالنتماء والوالء في هذا الرجل القوي، 
وكي��ف أن الثقة التي تش��ع منه تؤكد فراس��ة قائدنا األعلى وملكن��ا الغالي جاللة 
المل��ك حمد، حينما وض��ع هذا الرجل القدي��ر على يمينه خالل تأس��يس قوة دفاع 

البحرين قبل 55 عامًا. 
نعم نصف قرن فوقها خمسة أعوام، هي عمر منظومة وطن، ودرع حصين للبحرين، 
أسس��ها المل��ك حمد، هذا الرجل العظي��م بحرصه على أمن البالد وس��المة أهلها. 
الرجل الذي أسس للبحرين قوة ال يستهان بها، تضم رجااًل مخلصين لو كان بينهم 
وبين الدفاع عن تراب البحرين وأهلها الموت، لما ترددوا في االستش��هاد ألجل اهلل 

ثم ألجل الوطن. 
وعليه دائمًا ما أفكر قبل أن أكتب في ذكرى تأس��يس قوة الدفاع. إذ ما هو الجديد 
الذي يجب أن يعرفه الناس؟! هل فضولهم ينحصر بشأن آخر التطورات التي وصلت 
لها هذه المنظومة؟! أم تس��تنهض وطنيتهم قصص األبطال الش��جعان من أبناء 
البحرين وهم يدافعون عن حياض الوطن؟! أم هي عملية تذكير بأن لديهم جيش��ًا 

عظيمًا بعظمة أبنائه وتضحياتهم؟!
معالي المش��ير في حديثه للصحافة المحلية كشف كثيرًا من األمور بشأن التحديث 
والتطوي��ر وزي��ادة القوة والجهوزي��ة التامة واالس��تعداد. تحدث ع��ن رؤية ملكنا 
الثاقبة، وعن الهدف األس��مى من الجهود المبذولة، أال وهو س��المة الوطن وأهله، 

مهما كانت التضحيات. 

عرفن��اه رج��اًل ال يه��ادن ف��ي أمن ب��الده، يع��رف تمامًا من ه��و الع��دو، ومن هو 
المس��تهدف، وكيف تدار األمور العس��كرية بحنكة، وكيف يت��م التعامل مع كبريات 
األنظم��ة العس��كرية العالمية وبالطريقة الت��ي تبرز البحرين بش��موخها وعزتها 
وعظمته��ا. قالها لي يوم��ًا وجهًا لوجه: هذا وطن لن يهزه ش��يء، فيه قائد حكيم 
محّنك ش��جاع اس��مه الملك حمد، فيه رجال أوفياء، فيه مواطن��ون كل فرد مخلص 
منهم هو جندي في س��احة المعركة لو فقط سمع صوت البحرين تدعوه لنصرتها. 
وفي كل المحطات والملمات الحاس��مة كان الرج��ال المخلصون من قياديين وضع 
فيه��م ملكنا الغالي الثقة على الموعد، كان خليفة بن أحمد األمين على هذه القوة 
البحريني��ة الضاربة جاه��زًا، وهو وكتائبه وبص��دور مفتوحة يقفون س��دًا أمام أي 

عدوان. 
لذلك حينما نستذكر هذه الذكرى، هي ليست كلمات جميلة تقال، أو تعابير إشادة 
وفرح وتهاٍن. بل أراها ذكرى لكل بحريني ليدرك بأن بالده س��تظل ش��امخة عزيزة 
حرة أبية، بأن البحرين ال يدنس ترابها عدو أو خائن أو كائد، بأن فيها جيش��ًا على 

أهبة االستعداد ليحميها ويحميك، وفيه أبطال تسهر عيونهم حتى تقر عيونكم. 
ه��ذه قوتنا، هذه منظومتنا التي أسس��ها الملك العظيم حمد، هذه مس��يرة وطن 
تكتب بماء الذهب، وصدق المش��ير حينما وصفكم جميعا بأنكم »جند حمد«، وأن 
كل واح��د فينا يضع البحرين في قلبه، هو جندي في س��احة المعركة، أبلغ وأس��مى 

مراميه حماية هذا التراب الطاهر حتى لو استشهد ودفن تحته. 
هذا ملخص ما مضى من ملحمة وطن، وفي نفس الوقت مس��تقبل مسيرة ستظل 

ترفع راية الوطن حرًا أبيًا آمنًا ومستقاًل.
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»خدمات النواب« تناقش قانون حقوق المسنين
عقدت لجنة الخدم��ات بمجلس النواب اجتماعها 
الفص��ل  م��ن  األول  االنعق��اد  دور  ف��ي  الراب��ع 
التش��ريعي الس��ادس، برئاس��ة النائب ممدوح 

الصالح.
واس��تعرضت اللجنة خ��ال االجتماع المراس��يم 
بقان��ون المحالة إليه��ا، وهي االقت��راح بقانون 
بتعديل المادة التاس��عة من القانون رقم )58( 
لسنة 2009 بش��أن حقوق المس��نين، واالقتراح 
بقان��ون بتعديل الم��ادة الثانية من المرس��وم 
بقان��ون رقم )21( لس��نة 2020 بش��أن صناديق 
ومعاش��ات التقاع��د ف��ي القواني��ن واألنظم��ة 
التقاعدي��ة والتأميني��ة، واالقتراح برغبة بش��أن 
قي��ام الحكوم��ة بتحدي��ث بيان��ات األرام��ل غير 
البحريني��ات بش��كل دوري للتحق��ق م��ن تواف��ر 
الشروط الس��تحقاق المعاش التقاعدي خصوصًا 

الاتي يقمن خارج مملكة البحرين.
وأكد أن اللجنة ناقش��ت االقتراح بقانون بتعديل 
المادة التاس��عة م��ن القانون رقم )58( لس��نة 
2009 بش��أن حقوق المس��نين، وبعد المناقشة 

واس��تعراض مرئي��ات الجهات المختص��ة ورأي 
المستش��ار القانون��ي ارت��أت اللجن��ة لق��اء وزير 
التنمية االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد العصفور 

لمناقشة القانون.

 »مرافق الشورى« تبحث مرسوم 
تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير

بحثت لجن��ة المراف��ق العامة والبيئ��ة بمجلس 
الش��ورى في اجتماعها أمس، المرس��وم بقانون 
رقم )43( لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 
)2 مك��ررًا( إلى المرس��وم بقانون رقم )3( لس��نة 
1994 بش��أن تقس��يم األراضي المعدة للتعمير 

والتطوير.
وناقش أعض��اء اللجنة المرس��وم بقانون والذي 
يهدف إل��ى إضافة مادة متضمنة وجوب االلتزام 
بتقس��يم  المتعلق��ة  واالش��تراطات  بالقواع��د 
األراض��ي المنص��وص عليها ف��ي ه��ذا القانون 
والئحت��ه التنفيذية، والقرارات الص��ادرة تنفيذا 
ألحكام��ه عند قس��مة األراضي والعقارات س��واء 
أمام المحاكم والهيئ��ات القضائية المختصة أو 
عن طريق االتفاق بين الشركاء، حيث يتعين عند 
طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية 
المختصة اختصام الجه��ات المعنية بالتخطيط 
العمراني والتس��جيل العقاري وإال كانت الدعوى 
غير مقبولة، وال تكون القسمة نافذة في مواجهة 
الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل 
العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد واالشتراطات 

المشار إليها في الفقرة األولى من المادة.
ونظ��رت اللجن��ة ف��ي مب��ررات اس��تعجال إصدار 
المرسوم بقانون والمتمثلة في عدم وجود نص 
يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل 

إج��راء القس��مة القضائية، كما ص��درت العديد 
من األحكام الخاصة بقس��مة عقارات وتقدم ذوو 
الش��أن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة 
بالتخطيط العمراني مختصمة فيها، مما دفعها 
إل��ى إقام��ة اعتراضات خارج��ة ع��ن الخصومة، 
انتهت بص��دور أحكام فيها برف��ض االعتراض، 
اس��تنادًا إل��ى ع��دم وجود ن��ص تش��ريعي يلزم 
المدع��ي أو المحكمة بإدخال الجه��ة المختصة 

بالتخطيط العمراني.
وج��اء ف��ي مب��ررات اس��تعجال صدور المرس��وم 

أن��ه جاء بس��بب خلو قان��ون التقس��يم والئحته 
التنفيذية من أي نص يش��ير إلى سريان أحكامه 
عل��ى دعاوى قس��مة الم��ال الش��ائع، ألن نطاق 
س��ريانه ال يس��ري عل��ى المباني، وإنم��ا يقتصر 
على األراضي التي يرغ��ب ملكها في تعميرها أو 
تطويره��ا وهي التي تقع ف��ي المناطق المحددة 

حصرًا في القانون والئحته التنفيذية.
 وبع��د االط��اع على أه��داف المرس��وم بقانون 
ومبررات اس��تعجاله، قررت اللجنة إعداد تقريرها 

النهائي بشأنه ورفعه لمكتب المجلس.

 »مرافق النواب« تبحث مرسوم 
تعديل قانون التنظيم العقاري

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس 
النواب، في اجتماعها أمس، وبحضور مس��ؤولي 
مؤسس��ة التنظيم العق��اري، المرس��وم بقانون 
رق��م )41( لس��نة 2022 بتعديل بع��ض أحكام 
قانون تنظيم القط��اع العقاري الصادر بالقانون 
رقم )27( لس��نة 2017 ، حيث استعرضت اللجنة 
بشأنه رأي المستش��ار القانوني، ودراسة الباحث 
القانوني، وكذلك المواد القديمة المتضمنة في 
القان��ون األصلي رقم )27( لس��نة 2017 بإصدار 

قانون تنظيم القطاع العقاري.
ونوه رئيس اللجنة بدر التميمي إلى حرص مجلس 
النواب للقيام بدوره الوطني في إقرار التشريعات 
الداعم��ة للتنمي��ة والتطور االقتص��ادي، ودعم 
مختلف مسارات التنمية والتطوير من خال إقرار 
القواني��ن المتعلقة بذلك، مؤك��دًا أن التعديل 
عل��ى قانون تنظي��م القطاع العقاري يس��تهدف 
تعزيز إس��هامات هذا القطاع الذي يش��كل رافدًا 
حيويًا في االقتص��اد، إضافة إلى تعزيز إمكانيات 
قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بش��كل كبير 
م��ع قطاع��ات حيوي��ة كاإلنش��اءات والمقاوالت 

وغيرها، مم��ا يجعل تطوير األطر التنظيمية فيه 
مرتبطًا بزيادة زخم النشاط في هذه القطاعات.

وش��ارك ف��ي االجتم��اع م��ن مؤسس��ة التنظيم 
العق��اري: الرئي��س التنفيذي الش��يخ محمد بن 

خليف��ة آل خليف��ة، والمستش��ار القانوني طارق 
حجازي، ومستش��ار شؤون التنظيم العقاري خالد 
األنص��اري، ورئي��س الش��ؤون القانوني��ة محمد 

العماري.

في اجتماع مع ممثلي وزارتي الداخلية والخارجية ومركز االتصال الوطني

بونجمة: جاهزية أمانتي الشورى 
والنواب الستضافة االتحاد البرلماني الدولي

أكد المستش��ار راش��د محمد بو نجمة األمين العام 
لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة 
البرلماني��ة لمملكة البحرين، نائ��ب رئيس اللجنة 
الوطنية المنظمة الس��تضافة اجتماعات الجمعية 
ال��� 146 لاتح��اد البرلماني الدول��ي واالجتماعات 
المصاحبة، جاهزية األمانتين العامتين لمجلس��ي 
الش��ورى والن��واب التام��ة الس��تضافة اجتماعات 
الدول��ي  البرلمان��ي  لاتح��اد   146 ال���  الجمعي��ة 
واالجتماع��ات المصاحب��ة، الت��ي م��ن المق��رر أن 
تس��تضيفها مملكة البحرين خال الفترة من 11-

15 مارس المقبل.
وق��ال بونجمة خال اجتماع جمعه مع ممثلي وزارة 
الداخلي��ة، وزارة الخارجية، ومرك��ز االتصال الوطني 
إن اللجنة الوطنية المنظمة لاس��تضافة برئاس��ة 
العض��و جم��ال محمد فخ��رو حريصٌة عل��ى ضمان 
الدقة في التنظيم واتباع أعلى معايير الجودة لهذا 
المحفل البرلماني الدولي، مس��تعرضًا مس��تجدات 

الخطة التنفيذية والتشغيلية لاستضافة.
وأش��ار بونجمة إلى أن االس��تضافة تعبر عن حجم 
الثقة الت��ي تحظى بها البحري��ن والمكانة الكبيرة 
الت��ي رس��ختها إقليمي��ا ودولي��ا، في ظ��ل القيادة 
الحكيم��ة لحض��رة صاحب الجالة المل��ك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة مل��ك الباد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه، ومس��اندة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وبي��ن بونجمة أهمي��ة دور الوزارات والمؤسس��ات 
الحكومي��ة المعنية في إنجاح ه��ذا الحدث العالمي 
الهام، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون جميع الجهات 
ذات العاق��ة بهدف توجيه اإلمكاني��ات والطاقات 
م��ن أجل إنج��از هذا التجم��ع البرلمان��ي األكبر من 

نوعه على مستوى العالم.
وحول اإلج��راءات واالجتماعات التي تمت على ضوء 

االس��تضافة م��ع االتح��اد البرلماني الدول��ي، ذكر 
بونجمة أن اللجن��ة الوطنية المنظمة الس��تضافة 
اجتماع��ات الجمعي��ة ال��� 146 لاتح��اد البرلماني 
الدول��ي واالجتماع��ات المصاحب��ة قام��ت بترتيب 
ع��دد م��ن االجتماع��ات واللق��اءات م��ع مس��ؤولي 
االتحاد البرلماني الدولي، واطاعهم بش��كل دوري 
على االس��تعدادات المتعلقة باالستضافة، مجددًا 
تأكي��ده أن األمانة العامة مس��تمرة في تواصلها 
م��ع االتح��اد إلنج��اح اس��تضافة مملك��ة البحرين 
الجتماع��ات الجمعية ال��� 146 لاتح��اد البرلماني 

الدولي خال مارس المقبل.

 رئيس النواب: عيادات 
 الخدمات الطبية نقلة 
نوعية للقطاع الصحي

أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن س��لمان المس��لم، أن تطوير 
الخدمات الصحية يعد أولوية دائمة في مملكة البحرين، وتحظى 
بكامل الرعاي��ة واالهتمام من لدن حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، 
كم��ا أنها من القطاعات الحيوية التي تن��ال كل الدعم والحرص 
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأش��اد بم��ا يحققه القط��اع الصحي ف��ي مملك��ة البحرين، من 
منج��زات حضاري��ة، وس��معة رفيع��ة، وم��ا يقدمه م��ن خدمات 
متمي��زة، وتعزي��ز ذل��ك من خ��ال تضمي��ن تطوي��ر الخدمات 
الصحي��ة في برنامج الحكومة، وجع��ل القطاع الصحي ضمن أحد 
أبرز القطاعات الرئيس��ية في المنظومة الخدمية، وعبر مواصلة 
تحقيق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجالة الملك المعظم حفظه اهلل ورعاه.
جاء ذلك، بمناسبة تفضل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، افتتاح عيادات الخدمات الطبية 

الملكية، في المستشفى العسكري.

 رئيس الشورى: مكانة 
 بارزة للبحرين في تقديم 
أحدث األساليب العالجية

أش��اد رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح باالهتمام الذي توليه 
القيادة الحكيمة وعلى رأس��ها حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��اد المعظم، بتوفي��ر الخدمات 
الصحي��ة للمواطني��ن والمقيمين، وتزويد المؤسس��ات الصحية 
في المملكة بأحدث األجه��زة واإلمكانيات بما حقق نقلة نوعية 
للمملكة على مس��توى الرعاية الصحي��ة، وحقق لها مكانة بارزة 

على مستوى المنطقة في تقديم أحدث األساليب العاجية.
وأع��رب ل��دى حضوره حف��ل افتت��اح عي��ادات الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة، ع��ن عظي��م الفخ��ر واالعت��زاز بالجهود الت��ي تبذلها 
الحكومة للمحافظة على صحة وس��امة المواطنين والمقيمين، 
مبين��ًا أن إقام��ة المزيد من المستش��فيات والمراك��ز العاجية 
والعي��ادات الطبية ومدها بالكوادر عالي��ة الكفاءة والخبرة، يعد 
مؤش��رًا إيجابي��ًا الهتم��ام المملكة باإلنس��ان باعتب��اره الثروة 

الحقيقية للوطن.
وأثنى على الدور الكبي��ر الذي اضطلع به القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المش��ير خليفة بن أحمد آل خليف��ة، إلقامة هذا الصرح 
الطب��ي المتق��دم، مفيدًا بأن افتت��اح عيادات الخدم��ات الطبية 
الملكية، في المستش��فى العس��كري، وتجهيزه بأحدث التقنيات 
الطبية والكفاءات الوطنية، تعكس اهتمام المؤسسة العسكرية 
بالصحة ورعاية منتس��بيها من أفراد وضباط وأس��رهم، وتوفير 

البيئة الصحية الازمة لهم ألداء دورهم بكل كفاءة واقتدار.

رئيس الشورى: تطور العالقات 
البحرينية النيبالية لتحقيق 

الطموحات المشتركة

قال رئيس مجلس الش��ورى علي بن صالح الصالح، إن التطور 
المستمر في العاقات التي تجمع مملكة البحرين ونيبال، وما 
تشهده روابط الصداقة من تنسيق مثمر في شتى المجاالت، 
يؤكد س��عي البلدين الصديقي��ن لتعزيز التع��اون، وتحقيق 
الطموحات والتطلعات التنموية المشتركة، بما يعود بالنفع 

والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.
 ج��اء ذلك خال اس��تقبال رئي��س مجلس الش��ورى، تيرثا راج 
واكلي س��فير نيبال لدى مملك��ة البحرين، بمناس��بة تعيينه 
سفيرًا لباده لدى المملكة، حيث تقدم بالتهاني والتبريكات 
إل��ى الس��فير، متمنيًا ل��ه التوفي��ق والنجاح ف��ي أداء مهامه 

الدبلوماسية في البحرين.
وأك��د الصالح أن العاق��ات البحرينية النيبالي��ة الممتدة منذ 
عقود، تش��هد تناميًا في العديد من القطاعات غير النفطية، 
منوه��ًا بالجهود الت��ي تبذلها س��فارة نيبال ل��دى المملكة، 
ومس��اعيها المخلص��ة في ترس��يخ روابط األخ��وة والصداقة 

القائمة بين البلدين. 

 سرور يسأل حميدان: 
 كم عدد العمال الوافدين 

وما هي وظائفهم؟
اس��تنادًا إلى المادة )91( من دس��تور مملك��ة البحرين، والمادة 
)133( م��ن الائح��ة الداخلية لمجلس النواب بش��أن حق العضو 
في توجيه أس��ئلة مكتوبة إلى الوزراء الس��تيضاح األمور الداخلة 
في اختصاصهم، توجه سعادة النائب منير إبراهيم سرور بسؤال 

نيابي إلى وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان.
ونص الس��ؤال على التالي »كم عدد العمال الوافدين؟، وما هي 
الوظائ��ف التي يش��غلها العمال��ة الموجودة حالي��ًا ) مع ذكرها 
بالتفصي��ل(؟، وما هي اإلجراءات الت��ي تتخذها وزارتكم الموقرة 
في س��بيل توطي��ن المزيد م��ن المواطنين بداًل م��ن األجانب؟، 
وهل هناك ممي��زات إضافية أخرى تمنح للقطاع الخاص من أجل 
اس��تقطاب المزيد من المواطنين على حس��اب األجانب لش��غل 

المزيد من الوظائف؟«.
كم��ا نص الس��ؤال عن آخر المس��تجدات بش��أن نظام تس��جيل 
العمالة الواف��دة التي أعلنته وزارتكم الموقرة مؤخرًا لتس��جيل 
العمالة الوافدة تحت أصحاب عمل محددين بالشراكة مع القطاع 

الخاص، وهل هناك مساع للحد من العمالة غير النظامية؟.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/07/watan-20230207.pdf?1675746478
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1050503
https://alwatannews.net/article/1050447
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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 بعدها قرر المجلس ما يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرتين التاليتين:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مقترح 
تطويـــر آليـــة تقديم وإعداد مشـــروعات 

القوانين الحكومية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
القانونية والتشـــريعية بشأن مشروعات 
القوانيـــن التـــي تـــم إعدادهـــا بنـــاء على 
مـــن  المقدمـــة  بقوانيـــن  االقتراحـــات 
مجلسي النواب والشورى والتي مازالت 
لـــدى مجلس النـــواب والمجلس الوطني 
بعد انتهاء دور االنعقاد الرابع من الفصل 

التشريعي الخامس.
ثـــم اســـتعرض المجلس ســـير العمل في 
تنفيـــذ مشـــروع تطويـــر شـــارع الفاتـــح 
الحركـــة  تحســـين  مشـــروعات  ضمـــن 
اإلنجـــاز  ونســـب  بالمملكـــة  المروريـــة 
فيـــه، كما اســـتعرض االســـتعدادات التي 
اتخذتهـــا الوزارات واألجهـــزة الحكومية 
لالحتفـــال بمناســـبة الذكـــرى 22 لميثاق 

العمل الوطني.
بعـــد ذلك أخـــذ المجلس علمـــًا من خالل 
التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب 
المشـــاركات  بشـــأن  الـــوزراء  الســـعادة 

الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول 
الشـــقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين 
فـــي فبرايـــر 2023، ونتائـــج زيـــارة وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون اإلفريقي 
والمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج بالمملكة 
المغربية الشـــقيقة إلى مملكـــة البحرين، 
وزيـــارة وزيـــر الخارجية إلـــى جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة والمجر وزيارة وزير 
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  والبيئـــة  النفـــط 
مشـــاركة  ونتائـــج  الشـــقيقة  الســـعودية 
معـــرض ومؤتمـــر  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة 
الصحة العربية للعام 2023، وزيارة وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
إلى وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة ومحاكم دبي وزيارة 
وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
إلى المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
ولقـــاء وزير الشـــؤون البلديـــة والقروية 
أعمـــال  وحضـــور  الســـعودي  واإلســـكان 
ملتقى االســـتثمار البلدي “فرص” وزيارة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
واالطـــالع علـــى برنامـــج الشـــيخ زايـــد 
لإلســـكان، وزيارة وزير التربية والتعليم 

إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تقارير المجلس

رأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.

 فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد مجلـــس 
الـــوزراء ما وصلـــت إليه المشـــروعات 
التطويريـــة بقـــوة دفـــاع البحريـــن من 
مختلـــف  فـــي  متطـــورة  مســـتويات 
مســـارات عملهـــا بـــكل قطاعاتهـــا ممـــا 
جعلهـــا نموذجـــًا متكامالً فـــي التطوير 
والتحديـــث والجاهزيـــة، مؤكـــدًا فـــي 
هـــذا الصدد أهمية ودور مبنى عيادات 
الخدمات الطبية الملكية بالمستشـــفى 
العســـكري لقـــوة دفـــاع البحريـــن، فـــي 
تعزيـــز جهود تطويـــر الخدمات الطبية 

والعالجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن 
خـــالل مـــا تحتوي عليه مـــن تجهيزات 

وإمكانات حديثة وتقنيات متطورة.
 بعـــد ذلك أعـــرب المجلـــس عن صادق 
تعازيـــه وخالص مواســـاته للجمهورية 
العربية السورية الشقيقة والجمهورية 
التركيـــة الشـــقيقة في ضحايـــا الزلزال 
المدمـــر، وتمنياتـــه للمصابين بالشـــفاء 
العاجل، مؤكدًا المجلس تضامن مملكة 
البحرين مع ســـوريا وتركيا في تجاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.

المنامة - بنا

تطوير آلية تقديم وإعداد مشروعات القوانين الحكومية
تضامن بحريني مع سوريا وتركيا في تجاوز كارثة الزلزال... مجلس الوزراء:

المشـــروعات التطويريـــة بقـــوة الدفـــاع جعلهـــا نموذجـــاً متكامـــًا فـــي التحديـــث والجاهزيـــة
دور بارز لعيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري في تعزيز جهود الخدمات العاجية

سمو ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء يرأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
تواصل تعزيز جـــودة الخدمات المقدمة 
الحاضـــر  متطلبـــات  وفـــق  للمواطنيـــن 
والمستقبل، بما يســـهم في رفد المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــاد 
المعّظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلة 
العمـــل علـــى الدفـــع بمســـتويات الكفاءة 
والجودة فـــي القطاع الصحي نحو آفاٍق 
أكثر تميًزا بما يكفل اســـتدامة الخدمات 
الصحية، من خال تعزيز أوجه الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخاص بما 

يصب في تحقيق التطلعات المنشودة.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى تفّضـــل ســـموه أمـــس، 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمات الطبية 
لقـــوة  العســـكري  بالمستشـــفى  الملكيـــة 
دفاع البحرين، يرافقه سمو الرائد بحري 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، حيث كان في اســـتقبال ســـموه 
لـــدى وصولـــه القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمـــد آل خليفـــة، ووزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبـــد هللا النعيمي، ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
النعيمي، وقائد الخدمات الطبية الملكية 
اللـــواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
بحضور عدٍد من كبار المسؤولين، وعدٍد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
 وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 

اعتـــزازه  عـــن  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس 
بمـــا تشـــهده قـــوة دفـــاع البحريـــن بكافة 
قطاعاتها من تطوٍر مستمر منذ تأسيسها 
للقيـــام بواجبها من خال صون مقدرات 
واســـتقراره،  ســـيادته  وحفـــظ  الوطـــن 
منجزاتـــه  وحمايـــة  مواطنيـــه،  وأمـــان 
بـــدور  منّوًهـــا  الحضاريـــة،  ومســـيرته 
الخدمات الطبية الملكية ضمن منظومة 
القطـــاع الصحـــي بالمملكـــة، ومـــا تقدمه 

من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية 
والعاجيـــة ألبنـــاء هـــذا الوطـــن على مر 
العقود، مشـــيًدا في الوقـــت ذاته بجهود 
كافـــة القائميـــن علـــى الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة ومنتســـبيها من الكـــوادر الطبية 
واإلداريـــة الذين يســـهمون بعطائهم في 
رفد مسيرة التطور والتنمية في القطاع 

الصحي من أجل تعزيز جودة خدماته.
 وتفّضـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
عـــن  الســـتار  بإزاحـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
اللوحة التذكارية إيذاًنا بافتتاح عيادات 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة، كمـــا ُقدمت 
لســـموه هديـــة تذكاريـــة مـــن قبـــل قائـــد 
الخدمات الطبية الملكية بهذه المناسبة.

 وقام ســـموه بجولـــة تفقدية في المبنى، 
العيـــادات  بعـــض  علـــى  خالهـــا  اّطلـــع 
المســـاندة  والوحـــدات  االستشـــارية 

مـــن  عليـــه  تحتـــوي  ومـــا  واألقســـام، 
تجهيـــزات وإمكانيات حديثـــة وتقنيات 
متطورة في مجال التشـــخيص والعاج 
ســـموه  التقـــى  كمـــا  المتقـــدم،  الطبـــي 
بمجموعـــة مـــن األطبـــاء االستشـــاريين، 
والكوادر الطبية والمشرفين التنفيذيين 
فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، وعـــدٍد مـــن 

المشاركين في تنفيذ المشروع.
 مـــن جانبه، أعرب قائد الخدمات الطبية 
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الدفع بمستويات الكفاءة في القطاع الصحي نحو آفاق أكثر تميزا عبر تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعيندور بارز لقوة الدفاع في صون مقدرات الوطن وأمان مواطنيه وحماية منجزاته... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

6 طوابق تضم 14 عيادة استشارية ومركزا لمساعدة اإلنجاب و265 غرفة استشارة و3 صيدليات مربع متر  ألف   51 من  أكثر  تبلغ  مساحة  على  يمتد  الملكية  الطبية  الخدمات  عيادات  مبنى 

دور بـــارز للخدمـــات الطبية الملكيـــة ضمن منظومـــة القطاع الصحي 
بالمملكة وما تقدمه من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية والعالجية 

ألبناء هذا الوطن على مر العقود.

نشيد بجهود كافة القائمين على الخدمات الطبية الملكية ومنتسبيها 
من الكوادر الطبية واإلدارية الذين يسهمون بعطائهم في رفد مسيرة 

التطور والتنمية في القطاع الصحي.

أهميـــة مواصلة العمل على الدفع بمســـتويات الكفاءة والجودة في 
القطاع الصحي نحو آفاٍق أكثر تميًزا.

1 2 3@BahrainCPNews

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء:

األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء يتفضل 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمـــات الطبية الملكية 

بالمستشفى العسكري

1 2 3@BahrainCPNews

تضم

1 2 3@BahrainCPNews

مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية 
بالمستشفى العسكري

يشتمل علىيمتد المبنى على مساحة تبلغ أكثر من:

 6 طوابق 51,000 متًرا مربًعا

غرفة 
صيدليات265استشارة غرف 3

لسحب الدم عدد من الغرف 8
لألشعة

عيادة 
استشارية عيادات الرعاية 14

الصحية األولية
مركز بنون لتقنية مساعدة اإلنجاب 

والمختبرات الوراثية

شـــكره  عـــن  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  الملكيـــة 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تفضلـــه بافتتـــاح 
هـــذا الصرح الطبي والذي يأتي تزامًنا مع 
الذكرى الخامســـة والخمســـين لتأســـيس 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، كمـــا قـــّدم إيجـــاًزا 
عن إنجـــازات الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
خال الســـنوات الماضيـــة وحصولها على 

العديد من االعتمادات الدولية المرموقة، 
مســـتعرًضا المشـــروع الـــذي تم تشـــييده 
على أعلى المســـتويات والمعايير الدولية 
وبأحدث األجهزة، وُزّود بأفضل الخبرات 
الطبيـــة واإلداريـــة بما يســـهم فـــي تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة، 
شـــاكًرا جميع من ســـاهم في تحقيق هذا 

اإلنجاز بروح الفريق الواحد.
عيـــادات  مبنـــى  أن  بالذكـــر  الجديـــر 

علـــى  يمتـــد  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
مســـاحة تبلغ أكثر من 51,000 متر مربع، 
ويشـــتمل على 6 طوابق تضـــم 14 عيادة 
استشـــارية، وعيـــادات الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، ومركـــز بنـــون لتقنيـــة مســـاعدة 
الوراثيـــة، و265  والمختبـــرات  اإلنجـــاب 
غرفة استشـــارة، و3 صيدليات، و8 غرف 
لســـحب الدم، إلى جانـــب عدد من الغرف 

لألشعة.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522907021703.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5229/bahrain/794470.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
تواصل تعزيز جـــودة الخدمات المقدمة 
الحاضـــر  متطلبـــات  وفـــق  للمواطنيـــن 
والمستقبل، بما يســـهم في رفد المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــاد 
المعّظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلة 
العمـــل علـــى الدفـــع بمســـتويات الكفاءة 
والجودة فـــي القطاع الصحي نحو آفاٍق 
أكثر تميًزا بما يكفل اســـتدامة الخدمات 
الصحية، من خال تعزيز أوجه الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخاص بما 

يصب في تحقيق التطلعات المنشودة.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى تفّضـــل ســـموه أمـــس، 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمات الطبية 
لقـــوة  العســـكري  بالمستشـــفى  الملكيـــة 
دفاع البحرين، يرافقه سمو الرائد بحري 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، حيث كان في اســـتقبال ســـموه 
لـــدى وصولـــه القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمـــد آل خليفـــة، ووزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبـــد هللا النعيمي، ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
النعيمي، وقائد الخدمات الطبية الملكية 
اللـــواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
بحضور عدٍد من كبار المسؤولين، وعدٍد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
 وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 

اعتـــزازه  عـــن  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس 
بمـــا تشـــهده قـــوة دفـــاع البحريـــن بكافة 
قطاعاتها من تطوٍر مستمر منذ تأسيسها 
للقيـــام بواجبها من خال صون مقدرات 
واســـتقراره،  ســـيادته  وحفـــظ  الوطـــن 
منجزاتـــه  وحمايـــة  مواطنيـــه،  وأمـــان 
بـــدور  منّوًهـــا  الحضاريـــة،  ومســـيرته 
الخدمات الطبية الملكية ضمن منظومة 
القطـــاع الصحـــي بالمملكـــة، ومـــا تقدمه 

من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية 
والعاجيـــة ألبنـــاء هـــذا الوطـــن على مر 
العقود، مشـــيًدا في الوقـــت ذاته بجهود 
كافـــة القائميـــن علـــى الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة ومنتســـبيها من الكـــوادر الطبية 
واإلداريـــة الذين يســـهمون بعطائهم في 
رفد مسيرة التطور والتنمية في القطاع 

الصحي من أجل تعزيز جودة خدماته.
 وتفّضـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
عـــن  الســـتار  بإزاحـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
اللوحة التذكارية إيذاًنا بافتتاح عيادات 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة، كمـــا ُقدمت 
لســـموه هديـــة تذكاريـــة مـــن قبـــل قائـــد 
الخدمات الطبية الملكية بهذه المناسبة.

 وقام ســـموه بجولـــة تفقدية في المبنى، 
العيـــادات  بعـــض  علـــى  خالهـــا  اّطلـــع 
المســـاندة  والوحـــدات  االستشـــارية 

مـــن  عليـــه  تحتـــوي  ومـــا  واألقســـام، 
تجهيـــزات وإمكانيات حديثـــة وتقنيات 
متطورة في مجال التشـــخيص والعاج 
ســـموه  التقـــى  كمـــا  المتقـــدم،  الطبـــي 
بمجموعـــة مـــن األطبـــاء االستشـــاريين، 
والكوادر الطبية والمشرفين التنفيذيين 
فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، وعـــدٍد مـــن 

المشاركين في تنفيذ المشروع.
 مـــن جانبه، أعرب قائد الخدمات الطبية 

المنامة - بنا
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الدفع بمستويات الكفاءة في القطاع الصحي نحو آفاق أكثر تميزا عبر تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعيندور بارز لقوة الدفاع في صون مقدرات الوطن وأمان مواطنيه وحماية منجزاته... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

6 طوابق تضم 14 عيادة استشارية ومركزا لمساعدة اإلنجاب و265 غرفة استشارة و3 صيدليات مربع متر  ألف   51 من  أكثر  تبلغ  مساحة  على  يمتد  الملكية  الطبية  الخدمات  عيادات  مبنى 

دور بـــارز للخدمـــات الطبية الملكيـــة ضمن منظومـــة القطاع الصحي 
بالمملكة وما تقدمه من مســـتوى عاٍل من الخدمات الصحية والعالجية 

ألبناء هذا الوطن على مر العقود.

نشيد بجهود كافة القائمين على الخدمات الطبية الملكية ومنتسبيها 
من الكوادر الطبية واإلدارية الذين يسهمون بعطائهم في رفد مسيرة 

التطور والتنمية في القطاع الصحي.

أهميـــة مواصلة العمل على الدفع بمســـتويات الكفاءة والجودة في 
القطاع الصحي نحو آفاٍق أكثر تميًزا.

1 2 3@BahrainCPNews

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء:

األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء يتفضل 
بافتتـــاح مبنى عيادات الخدمـــات الطبية الملكية 

بالمستشفى العسكري

1 2 3@BahrainCPNews

تضم

1 2 3@BahrainCPNews

مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية 
بالمستشفى العسكري

يشتمل علىيمتد المبنى على مساحة تبلغ أكثر من:

 6 طوابق 51,000 متًرا مربًعا

غرفة 
صيدليات265استشارة غرف 3

لسحب الدم عدد من الغرف 8
لألشعة

عيادة 
استشارية عيادات الرعاية 14

الصحية األولية
مركز بنون لتقنية مساعدة اإلنجاب 

والمختبرات الوراثية

شـــكره  عـــن  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  الملكيـــة 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تفضلـــه بافتتـــاح 
هـــذا الصرح الطبي والذي يأتي تزامًنا مع 
الذكرى الخامســـة والخمســـين لتأســـيس 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، كمـــا قـــّدم إيجـــاًزا 
عن إنجـــازات الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
خال الســـنوات الماضيـــة وحصولها على 

العديد من االعتمادات الدولية المرموقة، 
مســـتعرًضا المشـــروع الـــذي تم تشـــييده 
على أعلى المســـتويات والمعايير الدولية 
وبأحدث األجهزة، وُزّود بأفضل الخبرات 
الطبيـــة واإلداريـــة بما يســـهم فـــي تقديم 
أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة، 
شـــاكًرا جميع من ســـاهم في تحقيق هذا 

اإلنجاز بروح الفريق الواحد.
عيـــادات  مبنـــى  أن  بالذكـــر  الجديـــر 

علـــى  يمتـــد  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
مســـاحة تبلغ أكثر من 51,000 متر مربع، 
ويشـــتمل على 6 طوابق تضـــم 14 عيادة 
استشـــارية، وعيـــادات الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، ومركـــز بنـــون لتقنيـــة مســـاعدة 
الوراثيـــة، و265  والمختبـــرات  اإلنجـــاب 
غرفة استشـــارة، و3 صيدليات، و8 غرف 
لســـحب الدم، إلى جانـــب عدد من الغرف 

لألشعة.
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